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Resumo 

 

 

Objetivos: Avaliar os fatores prognósticos na sobrevida do adenocarcinoma de vesícula 

biliar. Método: Os dados clínicos, laboratoriais, cirúrgicos, anatomopatológicos e imuno-

histoquímicos (imuno-expressão tecidual das proteínas P53, E-caderina, COX-2 e 

EGFR) de uma série de 42 doentes ressecados por adenocarcinoma de vesícula biliar 

entre Janeiro de 1995 a Janeiro de 2006 foram coletados. A mediana de idade foi de 72 

anos (variação de 35-87 anos) com amostra de 7 homens e 35 mulheres. A distribuição 

da lesão (TNM-AJCC) foi: T1 (n=2), T2 (n=5), T3 (n=31) e T4 (n=4).  Vinte doentes 

realizaram ressecção curativa (R0), enquanto vinte e dois cirurgia paliativa (R1-R2). 

Todos esses dados foram correlacionados com o prognóstico final e com a 

sobrevivência dos doentes. No estudo estatístico utilizaram-se análise uni e 

multivariada com o programa PASW statistics, versão 17 (SPSS Inc. 2009) para 

Windows. Foi considerado estatisticamente significante um p<0,05. A análise da 

sobrevivência foi realizada utilizando-se a curva de Kaplan-Meier e o desfecho de 

comparação entre as curvas foi calculado pelo teste de Long-rank.  Resultados: A 

sobrevida estimada em cinco anos foi 26%, enquanto a mediana foi de 8 meses. Na 

Análise multivariada identificou-se quatro fatores independentes de prognóstico: 

albumina sérica (< 3,0 ng/ml), perfuração da vesícula biliar, necrose tumoral e 

superexpressão tecidual da proteína EGFR. Conclusão: O prognóstico final no câncer 

de vesícula biliar foi afetado pela albumina sérica, perfuração do espécime cirúrgico, 

necrose tumoral e superexpressão tecidual da proteína EGFR. Descritores: Neoplasias 

de vias biliares, Carcinoma, Marcadores Biológicos de Tumor, Antígenos CD, 

Prognóstico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O carcinoma da vesícula biliar (CVB) foi primeiramente descrito por Maximilian 

Destoll em 17771. Essa neoplasia tem apresentado incidência variável, embora seja 

relativamente rara na maioria dos países ocidentais, sua incidência tem se apresentado 

alta em locais como Chile, Bolívia, México, Índia, países do Leste europeu e Japão2-5. 

Embora se observe pouca frequência no mundo ocidental, o CVB ainda representa o 

tumor maligno mais comumente encontrado na via biliar.2 Estima-se que tenha 

correspondido a aproximadamente 8,4% de todos os casos de tumores hepatobiliares 

diagnosticados nos Estados Unidos da América durante o biênio 1994-1995. Neste 

país, sua incidência tem se situado em torno de 1,2 casos/100.000 habitantes, o que a 

torna sexta neoplasia mais comumente observada no trato digestório6. Embora sua 

gênese seja desconhecida, estudos têm relacionado o CVB com diversos fatores como 

por exemplo: presença de colelitíase, pólipos, vesícula em porcelana, associação 

familial, infecção crônica por bactérias como Salmonella sp ou Helicobacter pylori2. 

O tipo histológico mais comum encontrado tem sido o adenocarcinoma. Trata-se 

de doença de curso extremamente agressivo, cuja disseminação é precoce com 

invasão da cavidade peritonial, linfonodos loco-regionais e leito hepático. Em sua 

história natural costuma levar tardiamente a invasão de órgãos à distância por via 

hematogênica, o que leva invariavelmente o indivíduo ao óbito2. Dessa maneira, exceto 

os casos incidentais de tumores precoces (Tis ou T1a) que são operados geralmente 

por doença benigna sintomática (colelitíase ou pólipo) apresenta prognóstico sombrio 

com baixos índices de curabilidade7-14. 

Seu tratamento curativo tem sido a ressecção cirúrgica, haja vista tratar-se de 

doença pouco responsiva tanto a quimioterapia quanto a radioterapia. No entanto, a 

extirpação cirúrgica depende de diversos fatores, dentre os mais importantes devem 

ser citados respectivamente o estadiamento do tumor e as condições clínicas do 

doente. Dessa maneira para os tumores iniciais (precoces) cuja infiltração é limitada a 

mucosa da víscera (T1a) segundo a Classificação TNM-AJCC (sétima edição), a 

maioria dos autores considera a colecistectomia simples como o tratamento de escolha 

e que tem se associado a altos índices de cura7-14. Entretanto, para tumores mais 

avançados cuja disseminação se situa além da mucosa como T1b, T2 ou ainda T3, as 
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cirurgias designadas alargadas com hepatectomia parcial e linfadenectomia regional 

tem sido o método terapêutico de eleição. Finalmente, para alguns poucos casos 

selecionados de tumores T4 em que ocorra invasão de estruturas contiguas, a 

ressecção multivisceral parece ser a conduta mais adequada desde que o enfermo 

apresente condições clinicas para sua realização15,16. No entanto mesmo em todas 

essas situações, a probabilidade de cura ou mesmo de sobrevida em longo prazo tem 

permanecido baixa, com pouco benefício clinico em uma grande parcela desses 

casos7-16. 

Em artigo de revisão recentemente publicado por Reddy & Clary2 foi observado 

índices de sobrevida global que variaram de 5 até 55 % em cinco anos. Nesse estudo 

foi considerado todos os estágios do CVB tratados por cirurgia, segundo várias séries 

de casos, tanto ocidentais quanto orientais. No entanto, apesar de toda evolução, tanto 

da técnica operatória quanto das condições de suporte no intra e pós-operatório, as 

cirurgias alargadas ainda apresentam significante morbidade, além de alta letalidade. 

Além disso, o CVB representa enfermidade encontrada mais comumente em população 

idosa com múltiplas doenças associadas, o que corrobora sobremaneira para pífios 

resultados pós-operatórios, mesmo em casuísticas de grandes centros de referência7-

16. 

Em casuísticas orientais, assim como ocidentais tem se observado que uma 

abordagem mais agressiva pode estar associada a cura ou mesmo aumento da 

expectativa de vida, ainda que em estádios mais avançados e logicamente desde que 

se siga uma adequada seleção dos casos7-14. No Brasil, em estudos  nossos prévios 

constituídos de casos altamente selecionados (T2 e T3) foi observado que a cirurgia 

alargada (com hepatectomia associada a linfadenectomia hilar) poderia se traduzir na 

melhoria dos resultados oncológicos, particularmente nos casos de tumores localizados 

no fundo da vesícula e do tipo macroscópico polipóide-vegetante. A mortalidade nessas 

duas séries foi nula, enquanto a morbidade foi de 30%. Nesses estudos de casuísticas 

pequenas ficou evidente que a padronização técnica e a melhor seleção dos doentes 

fora fundamental para o progresso desses resultados. Posteriormente, Ishak et al.19 em 

uma série de 34 doentes em hospital universitário de Belém – Pará, também 

observaram um alto índice de casos com doença avançada, onde apenas 30% das 

cirurgias foram com intenção curativa. Nessa série observou-se ainda uma mortalidade 

pós-operatória alta de 21%. Mais recentemente, em outro estudo de nossa autoria cuja 

casuística foi de 100 doentes operados (metade dessas cirurgias curativas) em um 
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período de 14 anos onde se avaliou os achados clínicos, cirúrgicos e 

anatomopatológicos foram observados respectivamente uma morbidade de 50% e uma 

letalidade pós-operatória de 12%. A maioria dos óbitos ocorreu em indivíduos idosos 

submetidos a colecistectomia de urgência devido à colangite ou colecistite agudas 

subjacentes ao CVB. Nessa casuística foi observado benefício de sobrevida em alguns 

subgrupos quando realizada análises uni e multivariada da amostra. Uma das variáveis 

independentes encontradas foi o coorte histórico da operação. Assim ao compararem 

os resultados entre dois coortes cirúrgicos, o primeiro entre 1995-2002 e o segundo 

entre 2002-2009 foi observado uma melhoria significativa dos resultados de sobrevida 

em longo prazo no coorte mais recente. Esse subgrupo inclusive apresentou um 

número relativamente maior de ressecções alargadas com hepatectomias, o que faz 

crer que o tratamento mais agressivo também em nosso meio pode corroborar para um 

aumento na expectativa de vida em longo prazo principalmente nos casos bem 

selecionados.  

Assim, em que pese a sobrevida mediana ter sido de apenas 10 meses, a 

sobrevida global estimada em cinco anos foi de 28% (sendo respectivamente de 51% 

para tumores T2 e de 18% para tumores T3).  

Kostantinidis et al.21 ao analisarem uma série onde foram comparados os 

resultados em longo prazo nas últimas quatro décadas em um único centro norte-

americano demonstraram também uma maior sobrevida nos coortes mais recentes, 

ainda que em tumores mais avançados. Esses autores sugeriram inclusive que os 

melhores resultados poderiam estar relacionados a maior agressividade da cirurgia 

onde foi encontrado um número relativamente maior de hepatectomias nos coortes 

mais recentes.  

Pouco se tem estudado em relação aos fatores prognósticos do CVB, talvez por 

um certo niilismo da comunidade cirúrgica em relação ao seu tratamento aliado a sua 

relativa raridade principalmente no meio ocidental. O escasso conhecimento em 

relação a seus fatores prognósticos tem dificultado sobremaneira uma correta 

avaliação de qual terapêutica deve ser escolhida em cada situação clínica. 

Racionalmente, uma seleção adequada do paciente para um tratamento cirúrgico 

radical, mormente em doente idoso com relativa alta mortalidade tende a ser motivo de 

preocupação, haja vista os resultados relativamente pouco satisfatórios em longo 

prazo. Em contrapartida, apenas uma ressecção radical por meio de um tratamento 
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cirúrgico agressivo pode oferecer a cura, ainda que as custas de uma elevada morbi-

mortalidade7-20. 

 Na teoria, o melhor conhecimento de fatores prognósticos poderia contribuir 

significantemente para um delineamento mais apurado da terapêutica complementar 

assim como de protocolos de tratamento. Além do clássico estadiamento TNM da 

AJCC, outras variáveis clínicas, laboratoriais, cirúrgicas e anatomopatológicas têm sido 

descritas na literatura como fatores prognósticos no CVB. Dentre as mais descritas: 

gênero, idade, níveis de marcadores séricos como CA 19,9 ou antígeno 

carcinoembrionário (CEA), o tipo de cirurgia, as margens de secção também tem sido 

implicadas com a sobrevida2-5,20,21,30. 

Além disso, as características anatomopatológicas do tumor (como tipo 

macroscópico, grau histológico, presença de embolização linfático-vascular, invasão 

perineural) parecem também contribuir no seu desfecho em longo prazo20-30.  

Paralelamente, em que pese o número crescente de estudos que envolvam 

marcadores tumorais teciduais, na prática clínica cotidiana seu uso tem sido motivo de 

controvérsia. Alto custo aliado à baixa especificidade tem sido dos principais motivos 

para a utilização não rotineira de diversos marcadores tumorais. Idealmente, o 

marcador tumoral deveria ser de fácil mensuração, ser detectado em estádios iniciais 

da doença, além de relacionar-se com a eficácia do tratamento e com a extensão da 

neoplasia31-33. Dentre os diversos marcadores estudados no CVB, o Ca 19,9 tem sido o 

mais utilizado tanto na pesquisa quanto na pratica cotidiana, principalmente pelo seu 

impacto na sobrevida que tem sido relacionado com o tratamento cirúrgico. Hatzaras et 

al.30 observaram relação prognóstica independente do alto nível do marcador sérico Ca 

19,9 com a sobrevida em longo prazo do CVB na análise multivariada. Os marcadores 

tumorais são de suma importância quanto ao prognóstico e podem ser plasmáticos ou 

teciduais. Os marcadores plasmáticos ou séricos podem ser relacionados ao 

diagnóstico da neoplasia e são utilizados no seguimento dos doentes para o 

diagnóstico precoce de recidivas. Por outro lado, os marcadores teciduais limitam-se a 

ter a potencialidade de determinar o estadiamento, prognóstico e a possível resposta 

terapêutica31-33. Diversos marcadores teciduais são descritos na literatura, porém 

poucos apresentam relevância quanto à condução clínica do doente. Idealmente os 

marcadores teciduais deveriam alterar-se com o estádio do tumor, servir como 

marcador de prognóstico e auxiliar na definição da necessidade de realização de 

terapêutica complementar nas neoplasias4,7,19. 
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Mais recentemente, diversos marcadores teciduais, designados biomarcadores  

tem sido estudados. Dentre estes, alguns tem sido correlacionados com o prognóstico 

do CVB como P53, E-Caderina (E-CD), a Ciclo-oxigenase 2 (Cox-2) e o Fator Receptor 

de crescimento epidérmico (EGFR)34-56.   

O marcador tecidual P53 é uma proteína formada a partir da codificação do gene 

TP53, situado no braço curto do cromossomo 17, com peso molecular de 53.000 

daltons, de localização nuclear57-59. O gene TP53 pertence à categoria de gene 

supressor de tumor, significando que a não atuação adequada da p53, proteína 

envolvida na manutenção da integridade genômica, permite o desenvolvimento de 

alterações celulares que podem gerar uma neoplasia60. Em condições normais, quando 

ocorre um defeito no DNA, há indução de expressão do gene TP53 e 

consequentemente elevação da produção desta proteína, que promove uma parada do 

ciclo celular na fase G1 do ciclo celular, onde ocorrerá o reparo da lesão ou, quando o 

reparo não for possível, ela tem capacidade de induzir processo de apoptose61. 

Uma vez ocorrida uma mutação no gene TP53, a proteína resultante conterá 

alterações significativas, que provavelmente comprometerão sua função, permitindo, 

portanto, a perpetuação de anormalidades genéticas e possibilitando, desta forma a 

geração de neoplasia62. A mutação do TP53 ocorre como um evento tardio na transição 

de adenoma para carcinoma. O acúmulo da proteína, devido à sua estabilização, é 

passível de detecção por imuno-histoquímica quando mutada, diferente da proteína 

selvagem que tem meia-vida breve de 20 minutos63,64. Na vesícula biliar, a participação 

do gene P53 na carcinogênese parece ser um evento tardio65. Sua presença em lesões 

pré-neoplásicas se apresenta por meio de uma baixa porcentagem e ocorre um 

significativo aumento nas lesões tumorais incipientes e avançadas como observado e 

descrito por Wistuba et al.66 Poucos estudos tem sido realizados com o objetivo de 

avaliação prognóstica da imuno-expressão do gene P53 no CVB na literatura e os 

resultados tem sido contraditórios34-40. 

Sabe-se que o aparecimento de uma neoplasia está associada a ocorrência de 

alterações genéticas que se acumulam progressivamente no DNA de uma célula 

normal, processo esse denominado carcinogênese. Várias linhas de evidência sugerem 

que a carcinogênese em humanos é um processo múltiplo composto por diversas 

etapas que refletem as alterações genéticas que controlam a transformação 

progressiva das células normais em clones malignos. Com base nessa hipótese foi 

sugerida a existência de alterações essenciais na fisiologia de uma célula normal que 
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coletivamente permitem o surgimento das neoplasias e que são compartilhadas pela 

maioria dos tumores humanos. Tais alterações são: auto-suficiência em fatores de 

crescimento, insensibilidade a fatores inibitórios de crescimento, evasão a apoptose, 

potencial replicativo ilimitado, angiogênese sustentada e invasão tecidual (metástase) 

57. Sendo assim cada marcador tecidual tem alguma parcela de aplicação em um ou 

mais desses mecanismos celulares de transformação e que apresentam uma 

interligação entre si formando uma complexa rede de carcinogênese.   

  A expressão aberrante de um oncogene pode afetar o comportamento 

descontrolado e invasivo do tumor, através da sua influência nos parâmetros que 

se relacionam com metástase67. Um grupo de moléculas que desempenham um 

papel importante em todos os estágios da metástase são as moléculas de adesão 

celular (MAC), entre as quais podemos citar a E-CD. A E-CD, é uma glicoproteína, 

molécula presente sobre a superfície das células que por sua vez regula a adesão 

celular por meio de ligações cálcio-dependentes. Ela atua como ligante entre as 

células epiteliais mediando a interação célula - célula e célula - matriz 

extracelular68. 

No caso dos carcinomas, o primeiro estágio de invasão, necessita da 

separação de células epiteliais, umas das outras, bem como da invasão da 

membrana basal, o que parece estar acompanhado da diminuição dos níveis de 

expressão ou função das E-caderinas67-78. Embora a E-CD tenha sido amplamente 

estudada em outros tumores do trato digestório, poucos estudos tem sido 

publicados analisando o papel das caderinas no CVB ou avaliando sua correlação 

prognóstica37,41-44.  

Por sua vez, a COX-2 é um homólogo de 70 kDa, interferon-gama induzido, e 

guarda 61% em homologia com a COX-179-81. Essa proteína é altamente induzível em 

resposta a ativação celular por hormônios, citocinas pró-inflamatórias, fatores de 

crescimento e promotores tumorais81. O gene COX-2 é considerado gene de indução 

precoce (immediate-early) e está associado à inflamação, reprodução e 

carcinogênese79-81. Também tem sido implicado na progressão dos carcinomas já 

constituídos82,83. Prescott & Fitzpatrick84 após avaliarem a expressão da enzima ciclo-

oxigenase em carcinogênese, ressaltaram que a alta regulação de COX-2 estaria 

envolvida no desenvolvimento de tumores gastro-intestinais, especialmente nos de 

cólon.  
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Eberhart et al.85 observaram que a alta regulação de COX-2 está associada com 

invasão e o potencial metastático de tumores, após avaliarem a expressão dessa 

proteína em pacientes com adenoma e adenocarcinoma colorretal. Quantidade 

aumentada de COX-2 é observada em tecidos pré-neoplásicos85,86. E também em uma 

variedade de carcinomas refletindo assim os efeitos de oncogenes, fatores de 

crescimento e promotores de tumor que tem sido conhecido indutores de COX-287-90. 

Subbaramaiah et al.88, mostraram que a presença de p53 selvagem, e não a 

mutada, suprimia a transcrição de COX-2 sugerindo que seria um determinante da 

expressão de COX-2. Por outro lado, Tsuji t al.91 relataram que a super-expressão de 

COX-2 em células epiteliais, em consequência de uma inflamação, leva a um aumento 

do nível de bcl-2 e resistência a apoptose induzida por butirato. A ciclo-oxigenase 

(COX) é uma enzima reação-limitante na síntese de prostaglandina conhecida por 

afetar a mitogênese, adesão celular, invasão, apoptose e imuno-vigilância92. A COX-2, 

uma isoforma da COX, é ausente em tecidos normais exceto rins, fígado e ilhotas 

pancreáticas, mas é expressada como uma resposta precoce para vários estímulos 

como citocinas inflamatórias, fatores de crescimento e oncogenes93. A super-expressão 

da COX-2 em células de carcinoma é associada com ativação de metaloproteinase de 

membrana e síntese de prostaglandina o que acarreta uma maior invasividade das 

células neoplásicas94. Além disso, o papel da COX-2 na angiogênese tumoral também 

tem sido observado45. 

A associação entre superexpressão de COX2 e câncer tem sido bem 

estabelecida, principalmente no câncer colorretal: uma substancial diminuição na sua 

incidência tem sido identificada após o uso prolongado de substâncias anti-

inflamatórias não-hormonais95. A superexpressão de COX2 também tem sido reportada 

em outros tipos de neoplasias como da mama, bexiga urinária, do pâncreas e 

colangiocarcinomas96-99. Ao contrário do observado em outras neoplasias do trato 

digestório, também pouco se tem estudado em relação a imuno-expressão da COX-2 e 

o CVB44-48. 

A via de sinalização celular traduzida pela família de receptores erbB-HER, está 

envolvida no desenvolvimento da maioria dos tumores epiteliais sendo os mais 

conhecidos os componentes EGFR e HER-2. O EGFR (ErbB1) ou receptor de 

crescimento epidérmico é um membro da família de fatores de crescimento ErbB que 

inclui HER2-neu (ErbB2), HER3 (ErbB3) e HER4(ErbB4). A família das proteínas ErbB 

possui essa denominação devido a sua homologia com o gene viral do eritroblastoma 
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(v-erbB) e possui vários ligantes conhecidos, destacando-se dentre eles o fator de 

crescimento epidérmico (epidermal growth factor, EGF), o fator de crescimento de 

transformação alfa (transformation growth factor, TGF-alfa), a anfirregulina, o GF ligado 

a heparina (heparin binding factor, HBF), a epiregulina, a betacelulina, o epigene e as 

neureregulinas 1,2,3,4100. Esses ligantes são produzidos como proteínas glicolisadas, 

que ficam acopladas a membrana plasmática e posteriormente são clivadas por 

proteases que liberam os fatores de crescimento maduros100-102. 

O EGFR possui 170 kDa e é composto por uma porção extra citoplasmática (que 

possui 4 subdomínios:I, II, III e  IV), uma região transmebrana e um domínio intra-

citoplasmático com atividade tirosina-quinase. A ligação do EGF (ou outros ligantes) a 

porção extracitoplasmática do EGFR leva a uma cascata de reações de fosforilação, 

responsáveis pela transdução dos sinais do meio extracelular ao núcleo, onde há a 

ativação da expressão de diversos genes importantes para a proliferação celular100-107. 

O acúmulo de alterações genéticas ou mudanças na expressão de genes 

envolvidos no crescimento celular, como o caso do EGFR e do HER2, contribuem para 

o desenvolvimento do câncer. Nesse contexto, à alta expressão do EGFR está 

presente na maioria dos tumores (bexiga, mama, colorretal, glioma, pulmão, cabeça e 

pescoço, ovário, esôfago, gástrico, endometrial e colo uterino) e do HER2 no câncer de 

mama sendo que à super-expressão dos receptores está associada a um pior 

prognóstico106-11. Especificamente em CVB, poucos estudos tem sido realizados para 

avaliação da imuno-expressão do EGFR49-56.  

Para se avaliar a expressão tecidual de determinadas proteínas tissulares na 

forma de biomarcadores no CVB e para se poder correlacioná-las com o prognóstico 

tem sido usada a técnica de imuno-histoquímica30-56. A imuno-histoquímica 

compreende diversas técnicas que permitem a identificação de antígenos teciduais por 

meio de reação antígeno-anticorpo que é visibilizada pelo uso de marcadores 

adequados à microscopia ótica, de fluorescência ou eletrônica111. 

A partir de 1984 surgiram os anticorpos monoclonais que permitiram maior 

especificidade do método e maior ampliação do uso da imuno-histoquímica. Os 

exames tornaram-se mais específicos, pois os anticorpos monoclonais reagem com 

apenas um epítopo111. 

 

Atualmente para se facilitar a extração de tecido tumoral dos blocos de parafina 

tem sido utilizado a técnica de Tissue Microarray (TMA). Historicamente, a primeira 
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tentativa de estudar tecidos agrupados com o propósito de otimizar os resultados foi 

feita por Battifora112, técnica denominada de Multitumor Tissue Block (MTTB) ou técnica 

da “salsicha”. Essa técnica era limitada, pois não permitia a identificação de cada 

amostra com cada doente. 

Wan et al.113 aprimoraram o método obtendo amostras de cada bloco doador com 

agulhas hipodérmicas de 16 gauge com pontas removidas e afiadas em pedra de 

amolar. Os cores obtidos eram retirados da agulha com guias metálicos e incluídos no 

bloco receptor manualmente usando parafina parcialmente derretida.  A desvantagem 

desta técnica é que ela era considerada manualmente difícil. 

Kononen et al.114 desenvolveram tecnologia usando arrayers. Trata-se de 

dispositivo constituído por cilindro semelhante ao punch de biópsia cutânea, em base 

fixada, com dispositivo para retirada do core e montagem em bloco pré-moldado e 

vazado, com locus para receber os cores. Este dispositivo facilitou a montagem técnica 

dos blocos de TMA, permitindo a coloração de até 600 amostras ou cores no mesmo 

bloco e na mesma lâmina. 

O uso do tissue microarray (TMA) apresenta várias vantagens em relação à 

técnica tradicional: i. economia de tempo, pois ao invés de vários cortes em várias 

lâminas é realizada apenas uma lâmina contendo vários fragmentos que representam 

dezenas a centenas de tumores diferentes; ii. economia de reagentes, pois ao invés de 

corar várias lâminas apenas uma é corada; iii. simplificação do trabalho, uniformização 

das reações e facilidade de interpretação dos casos na pesquisa115. 

Na época de criação do método vários estudos foram realizados com o propósito 

de validação do mesmo. Hoje o método de TMA, apesar de analisar apenas pequeno 

fragmento do bloco de parafina, é considerado seguro para estudos de imuno-

histoquímica e de hibridização in situ115, 116.  

A validação do método de TMA como técnica de pesquisa de marcadores 

tumorais e teciduais ocorreu em estudo que analisou a imunoexpressão das 

citoqueratinas 7 e 20 em 286 doentes. Os resultados mostraram correlação dos 

achados do TMA116. 

Tendo em vista a baixa incidência de CVB e a dificuldade na definição do 

prognóstico de doentes com essa afecção, principalmente nos doentes T3 da 

Classificação TNM-AJCC, julgamos desejável o estudo de marcadores prognósticos 

que possam indicar evoluções diferentes em doentes com o mesmo estádio de doença. 

Doentes com o mesmo estadiamento tumoral podem ter comportamento prognóstico 
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distinto e podem necessitar de tratamento complementar e acompanhamento 

ambulatorial diferenciados. Desta maneira, propusemos um estudo para avaliar a 

contribuição prognóstica de diversos fatores clínicos, laboratoriais, cirúrgicos e 

anatomopatológicos bem como de imuno-expressão tecidual dos marcadores tumorais 

P53, E-caderina, Cox-2 e EGFR no CVB.  

 

 

1.1. Objetivos 

 

1. Analisar a implicação prognóstica de fatores clínicos, laboratoriais, cirúrgicos, 

anatomopatológicos e imunohistoquímicos no carcinoma de vesícula biliar.  
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2 MÉTODO 

 

 

2.1. Adequação do projeto 

 

A realização do estudo obedeceu todas as etapas previstas pelos Comitês de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo 

(HSPE-FMO) e da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e às exigências do 

Conselho de Ética em Pesquisa da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

do Ministério da Saúde (Resolução CNS196/96). O presente projeto foi registrado nos 

CEP do HSPE sob o número 121/09 e da UNIFESP sob o número 880/09. 

 

2.2. Desenho da pesquisa 

 

Trata-se de estudo retrospectivo do banco de dados e prontuários do Hospital do 

Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE) dos Serviços de Cirurgia Geral-

Oncocirurgia e Oncologia Clínica. Foram analisados dados referentes aos doentes com 

carcinoma vesícula biliar submetidos à intervenção cirúrgica e acompanhamento 

ambulatorial no período entre Janeiro de 1995 a Janeiro de 2006. 

O critério de inclusão neste estudo foi doente adulto com adenocarcinoma de 

vesícula biliar confirmado pelo exame histopatológico que tenha sido submetido a 

intervenção cirúrgica pelo Serviço de Cirurgia Geral e Oncocirurgia do Hospital do 

Servidor Público Estadual de São Paulo.  

Os critérios de exclusão foram: carcinoma primário da via biliar (Tumor de 

Klatskin), outros tipos histológicos que não-adenocarcinoma, metástases a distância, 

carcinomatose peritonial, doentes sem conhecimento de sua causa de óbito, operados 

em outro serviço ou com outro tipo de neoplasia tratada previamente e/ou submetidos à 

radioterapia e ou à quimioterapia neoadjuvantes. Também foram excluídos doentes 

cujos prontuários apresentavam-se com dados incompletos.  

 

Para análise prognóstica da amostra foram realizadas análise univariada e 

multivariada com diferentes variáveis clínicas, laboratoriais, cirúrgicas, 

anatomopatológicas e imuno-histoquímicas. Em relação as variáveis clínicas foram 

avaliadas: idade, gênero, índice de massa corpórea (IMC). Considerou-se três tipos de 
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indivíduos segundo seu IMC que foram definidos da seguinte maneira: obesidade (IMC 

> 35 kgs-M2), sobrepeso (entre 30 até 35 kgs-m2) e normal (< 30 kgs-M2). Como 

variáveis laboratoriais foram considerados os nivéis séricos de: albumina, bilirrubinas 

assim como dos marcadores tumorais antígeno carcinoembrionário (CEA) e Ca 19,9.  

Em relação as variáveis cirúrgicas foram analisados os seguintes eventos: tipo de 

intervenção cirúrgica realizada, perfuração da vesícula, ressecção da via biliar, 

linfadenectomia hilar, radicalidade da operação, tempo cirúrgico, tempo de internação, 

necessidade de transfusão sanguínea e complicações pós-operatórias precoces (até 

trigésimo dia de pós-operatório) e óbito. As intervenções cirúrgicas (tipo de 

hepatectomia, linfadenectomia hilar, ressecção da via biliar e anastomose bilio-

digestiva) seguiram sempre a padronização técnica publicada previamente pelo 

presente autor17,18. O hepatocolédoco foi ressecado nas seguintes circunstâncias: a) 

invasão tumoral macroscópica da via biliar principal durante avaliação intra-operatória; 

b) margem do ducto cístico comprometida (macro ou microscopicamente). A 

linfadenectomia N2 (tronco celíaco, para-caval ou peri-aórtica) foi realizada em casos 

selecionados em que havia suspeita na avaliação intra-operatória apenas com fins de 

estadiamento. Considerou-se linfadenectomia hilar como ressecção de pelo menos três 

linfonodos ao longo do ligamento hepatoduodenal2.  

Em relação às variáveis anatomopatológicas foram consideradas: diagnóstico 

incidental ou não, localização da neoplasia (fundo da vesícula ou não), características 

macroscópicas (tipo de lesão vegetante, esquirrosa-infiltrativa ou nodular), 

características microscópicas (grau de diferenciação, presença de embolização 

linfático-vascular, invasão perineural, inflamação peritumoral e presença de necrose), 

margens cirúrgicas (que seguiram a seguinte classificação: R0 - ausência de resíduo 

microscópico na peça operatória, R1 - presença de resíduo microscópico na peça 

operatória e R2 - presença de resíduo macroscópico na peça operatória) e 

estadiamento anatomo-cirúrgico (TNM-UICC). Foi utilizada a Classificação TNM - UICC 

de acordo com a sétima edição (2010) do manual TNM-UICC (Anexos). Também foram 

analisados o tempo de seguimento, óbitos e suas causas, tempo livre de doença, 

índice e tipos de recidivas da neoplasia e sobrevivência global.  

Considerou-se recidiva o ressurgimento de lesão compatível com carcinoma 

vesícula biliar, após sua ressecção com intenção curativa, em estruturas locais, 

adjacentes ou em órgãos à distância passíveis de constituírem sede de metástases da 
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neoplasia baseado em exames clínico, radiológico, elevação de marcadores ou ainda 

com confirmação histológica por biópsia. 

Sobrevivência global foi definida como o intervalo de tempo decorrido desde a 

operação com intenção curativa ou paliativa até o último retorno ao hospital ou 

ocorrência de óbito em determinado doente. O tempo livre de doença foi caracterizado 

como o tempo do período pós-operatório em doentes submetidos à operação curativa 

em que não ocorre detecção de recidiva neoplásica. 

O estudo dos blocos parafinados de tecidos do CVB obtidos do produto das 

operações foi realizado no Departamento de Patologia da UNIFESP-EPM. Realizou-se 

estudo imuno-histoquímico (imuno-expressão) dos seguintes marcadores teciduais 

P53, E-caderina, Cox-2 e EGFR no tecido tumoral.  

Obteve-se a relação dos marcadores com as características clínicas, 

laboratoriais, cirúrgicas e anatomopatológicas do tumor assim como o prognóstico final 

dos doentes. 

 

2.3. Amostra 

 

2.3.1. Características Clínicas  

 
Esta série incluiu 42 doentes com carcinoma de vesícula biliar, com mediana de 

idade de 72 anos (35 a 87 anos). A distribuição dos indivíduos pelas diferentes faixas 

etárias estão apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos doentes operados por carcinoma de vesícula biliar de 

acordo com a faixa etária 

 

Faixa etária N° % 

Até 70 anos 17 40,4 

> 71 anos 25 59,6 

Total 42 100,0 

 

 

Em relação ao gênero foi observada a seguinte distribuição: trinta e cinco doentes 

do sexo feminino e sete do sexo masculino. Em relação a etnia, foi observada 
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preponderância da raça caucasiana com quarenta doentes sendo dois doentes da raça 

negra).  

O IMC dos doentes variou de 18 a 38 kilogramas por metro quadrado com 

mediana de 30 kilogramas-metro quadrado). A distribuição dos doentes segundo o IMC 

está representada na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos doentes operados por carcinoma de vesícula biliar de 

acordo com a faixa de IMC. 

 

Faixa de IMC N° % 

Normal 14 33,3 

Sobrepeso 6 14,2 

Obesidade 22 52,4 

Total 42 100,0 

 

 

Em vinte e dois doentes houve pelo menos uma doença associada ao CVB. Sua 

distribuição foi:   hipertensão arterial sistêmica (n=20), diabetes mellitus (n=3), 

insuficiência coronariana (n=3), insuficiência cardíaca congestiva (n=2) e demência 

senil (n=1). Quanto a classificação de ASA (American Society of Anesthesiology) houve 

a seguinte distribuição: I (n=22), II (n=12) e III (n=8). Todos os doentes apresentavam 

colelitíase diagnosticada por ultrassonografia (US) ou tomografia computadorizada (TC) 

de abdome.  

Em relação ao quadro clínico pré-operatório houve a seguinte distribuição: 

Icterícia obstrutiva (n=14), Cólica biliar (n=13), Colecistite aguda (12), Síndrome 

Consumptiva (n=5), Colangite aguda (n=3), massa dolorosa em hipocôndrio direito 

(n=1) e obstrução pilórica (n=1). Em trinta e quatro doentes o diagnóstico foi incidental, 

ou seja foi realizado no intra (n=3) ou no pós-operatório (n=31), enquanto em oito havia 

alguma suspeita pré-operatória baseada em exame de imagem (US, CPRE, TC ou 

CRNM). Nesses casos, o achado mais comum foi de massa que ocupava a fossa 

vesicular (n=4) seguido de lesão vegetante-polipóide na luz do órgão (n=3) e de 

espessamento focal (n=1). 
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2.3.2. Características laboratoriais 

 

Foi realizada a dosagem pré-operatória dos níveis séricos de albumina, 

bilirrubinas e marcadores tumorais como CEA e Ca 19,9. A distribuição desses exames 

está demonstrada na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos doentes com carcinoma vesícula biliar de acordo com os 

resultados de exames subsidiários laboratoriais. 

 

Exame (ng/dl) 
Media 

(DP) 

Mediana 

(variação) 

Albumina  3,5(0,3) 3,5(2-4,6) 

Bilirrubinas 3,2(4) 0,6(0,2-10) 

CEA 48(109) 5,6(0,3-535) 

CA 19,9 1087(48,06) 83(1,2-24150) 

 

 

2.3.3. Características cirúrgicas 

 

Todos os doentes foram submetidos colecistectomia pela equipe do Serviço de 

Cirurgia Geral e Oncocirurgia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, 

no período de Janeiro de 1995 a Janeiro de 2006. Quarenta e dois doentes foram 

colecistectomizados. Na Figura 1 está apresentado à distribuição das cirurgias. 
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Figura 1 - Distribuição das cirurgias. 

  

Em dezenove doentes houve perfuração da vesícula biliar sendo que em 

quatorze desses casos foram operados de urgência e outros cinco de forma eletiva. Em 

vinte enfermos a hepatectomia realizada foi a bissegmentectomia IV e V, enquanto em 

outros três a hepatectomia direita ampliada para o segmento IV. A hepatectomia 

complementar foi realizada no mesmo ato cirúrgico da colecistectomia em oito doentes, 

todos aqueles cujo diagnóstico foi pré-operatório. Nesses enfermos o diagnóstico foi 

confirmado por biópsia de congelação para carcinoma. Naqueles 15 doentes onde foi 

realizada a hepatectomia em uma segunda intervenção a mediana de tempo entre as 

intervenções foi 40 dias (com variação entre 25 a 120 dias). Em treze doentes, além da 

hepatectomia foi realizada ressecção da via biliar (RVB) principal supra pancreática 

associada a confecção de anastomose bilio-digestiva (BD). As indicações foram 

margem comprometida do ducto cístico (n=8) ou invasão macroscópica do ducto 

heapatocolédoco (n=5). Dois doentes ainda seguiram cada um: colectomia segmentar 

direita (n=1) e uma gastro-enteroanastomose (n=1). A distribuição todas as cirurgias 

realizadas está representada na tabela 4. Além da ressecção do tumor de vesícula 

biliar foi realizada linfadenectomia hilar em vinte e sete doentes nessa amostra. 
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Tabela 4 - Distribuição dos doentes com carcinoma vesícula biliar de acordo com a 

operação realizada. 

 

Operação  N° 

Colecistectomia aberta 37 

Colecistectomia VLP   5 

Hepatectomia 23 

Hepatectomia + RVB 13 

Linfadenectomia hilar 27 

Drenagem biliar ou Anastomose BD  4 

Outras   2 

Total     111 

 

O tempo cirúrgico variou de 60 a 390 minutos com mediana de 220 minutos. O 

tempo de internação variou de dois a quarenta e cinco dias com mediana de 15 dias. 

Trinta e um doentes foram transfundidos. Houve complicações operatórias em 22 

doentes (52%) sendo que oito doentes foram reoperados (20%). As causas de 

reoperação foram abscesso intracavitário (n=4), fístula biliar (n=3) e eventração (n=1). 

Esses achados estão apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Distribuição das complicações pós-operatórias de acordo com a causa. 

 

Tipo de Complicação N° 

Fistula biliar  10 

Pneumonia   9 

Sepsis   7 

Abscesso Intra-cavitário   4 

Eventração                                                 1 

Hemorragia  1 

Infarto Miocárdio                                       1 

Insuficiência Renal Aguda  1 

Síndrome da Angústia Respiratória  1 

Total 35 
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A mortalidade pós-operatória imediato (até um mês) foi de 12 % (n=5). As 

causas de óbito foram: complicações infecciosas com sepsis (n=4) e infarto agudo do 

miocárdio (n=1). Desses óbitos, quatro doentes foram oriundos de colecistectomias de 

urgência devido a colangite (n=3) ou colecistite (n=1) agudas. Outro doente que foi 

submetido a hepatectomia direita ampliada de maneira eletiva foi a óbito por choque 

séptico no pós-operatório devido a sequência de hemorragia, abscesso hepático, 

reoperação e sepsis. Somente um doente dessa série em Estádio T3N1M0 foi 

submetido a quimioterapia adjuvante (último da amostra).   

 

2.3.4. Características Anatomopatológicas 

 

Em relação a amostra também foram revisados todos os laudos 

anatomopatológicos e dados tanto macroscópicos quanto microscópicos foram 

coletados. Em relação a localização do tumor observou-se uma maior frequência na 

porção fúndica da víscera, a distribuição da localização está representada na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Distribuição da frequência de localização do carcinoma de vesícula biliar. 

 

Localização       N°      % 

Fundo 29 31,5 

Infundíbulo 8 21,5 

Difuso 5 10,7 

Total 42  100,0 

 

Já o tipo macroscópico mais frequente foi o esquirroso sendo que a distribuição 

das características macroscópicas dos tipos de tumores estão assinaladas na tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição da frequência das lesões de acordo com o aspecto     

macroscópico do carcinoma de vesícula biliar. 

 

Tipo de lesão           N°         % 

Esquirroso-infiltrativo 21 45,4 

Vegetante (exofítico) 11 21,5 

Nodular 6 17,7 

Infiltrativo-ulcerado 4 14,6 

Total 42  100,0 

 

 

Em relação as margens cirúrgicas e radicalidade das operações foi observado a 

seguinte distribuição: R0 (n=20), R1 (n=16) e R2 (n=6). 

A distribuição dos estadiamentos TNM na presente casuística, em relação ao T e 

N estão respectivamente apresentados nas tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos doentes operados por carcinoma de vesícula biliar, de 

acordo com o grau de penetração do tumor na víscera. 

 

Grau de Penetração         N°       % 

T3 31 60,0 

T2 5 23,1 

T4 4 14,6 

T1 2 2,3 

Total 42  100,0 

 



 
 

20 
 

Tabela 9 - Distribuição dos doentes de acordo com o comprometimento linfonodal pelo 

carcinoma de vesícula biliar. 

 

Linfonodo          N°          % 

N0 17 40 

N1 19 45 

NX 6 15 

Total 42  100,0 

 

Quanto ao grau de diferenciação celular dos tumores, foi observada a 

distribuição conforme a tabela 10.  

 

Tabela 10 - Distribuição dos doentes de acordo com o grau de diferenciação celular do 

carcinoma de vesícula biliar. 

 

Grau de diferenciação         N°       % 

Bem diferenciado 5 40,0 

Moderadamente diferenciado 18 53,8 

Pouco diferenciado 19 6,2 

Total 42  100,0 

 

As variáveis microscópicas observadas na hematoxilina-eosina e suas respectivas 

frequências estão demonstradas na tabela 11. Em relação a presença de necrose, 

todos doentes com perfuração apresentavam necrose.   

       

 Tabela 11 - Distribuição das variáveis histopatológicas microscópicas analisadas. 

 

Variável Positivo (%) Negativo (%)  Total 

Necrose tumoral 23 (54) 19 (46) 42 

Embolização linfática  26(61) 16 (39) 42 

Embolização vascular 26 (61) 16 (39) 42 

Invasão Peri-neural 27 (64) 15 (36) 42 

Infiltrado inflamatório Peri-tumoral 13 (30) 29 (70) 42 
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2.4. Análise Microscópica da peça cirúrgica 

 

2.4.1 Técnica Histológica e Construção do TMA 

 
Os processos de fixação, embebição em parafina, cortes e coloração pela 

hematoxilina-eosina (HE) seguiram os procedimentos de rotina da técnica histológica 

do Departamento de Patologia da UNIFESP.  

Para a confecção do bloco de TMA todos os casos foram examinados por dois 

patologistas por meio de cortes histológicos corados pela HE para que houvesse 

acordo sobre o grau histológico, para a confirmação do diagnóstico e para a seleção 

dos locais para retirada dos cores.  

Com o uso de um aparelho BeecherTM (Beecher Instruments, Silver Spring,, USA) 

foram confeccionados blocos de TMA conforme especificações do fabricante, seguindo-

se as etapas conforme descrito: 1. marcação da área selecionada no respectivo bloco 

de parafina; 2. utilização do aparelho para criar espaço vazado no bloco receptor; 3. 

extração do cilindro tecidual do bloco doador com 1mm de diâmetro da respectiva área 

de interesse previamente selecionada; 4. transferência do cilindro tecidual obtido do 

bloco doador para o espaço vazado do bloco receptor; 5. progressão, em frações de 

milímetros, a novas posições dentro do bloco receptor, de modo a criar coletânea de 

amostras teciduais seguindo disposição matricial; 6. avaliação da qualidade do bloco 

final para armazenamento.  

Para adesão dos cortes dos blocos de TMA nas lâminas foi utilizado sistema de 

fitas adesivas (Instrumedics Inc.,,Hackensak, NJ, USA). As amostras foram cortadas 

com espessura de 4µm, sendo usado pequeno rolo para pressionar o corte na fita. A 

fita com o corte histológico aderido foi, então, colocada sobre lâmina revestida com 

resina e pressionada com o mesmo rolo para melhor aderência do corte.  

Em seguida, as lâminas com os cortes histológicos aderidos às fitas foram 

colocadas em luz UV por 20 minutos. As lâminas foram secadas, e as fitas adesivas 

foram retiradas. As lâminas foram, então, encaminhadas para imuno-histoquímica. 

Foram retirados dois cilindros de tecido tumoral e dois cilindros de mucosa 

normal adjacente ao tumor para confecção do bloco de TMA com imagem original e 

imagem em espelho conforme mapas preparados em planilha de excell. Houve perda 

de aproximadamente 20% dos cortes teciduais encaminhados para coloração. 
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2.4.2. Imuno-histoquímica 

 

Utilizou-se a técnica da estreptavidina-biotina-peroxidase com os anticorpos 

monoclonais P53, E-Caderina, COX-2 e EGFR. Foram utilizados os seguintes 

anticorpos moclonais humanos: anti-P53 (Clone DO-7, Dako corporation, Denmark), 

anti-E-caderina (clone NCL- E-Cad P, Novocastra Corporation, Denmark) ambos na 

diluição de 1:40; além do anti-COX-2 (Clone CX-294, Dako corporation, Denmark) e 

Anti-EGFR (Clone EP38Y, Dako Corporation, Denmark), na diluição de 1:1000. Os dois 

primeiros foram realizados no Laboratório de Patologia da Universidade Federal de São 

Paulo, enquanto os demais no Laboratório de Patologia do Hospital do Câncer - A.C. 

Camargo (São Paulo). 

 

2.4.3. Interpretação da Reação Imuno-histoquímica 

 

Foi considerado positivo para os anticorpos em estudo, o aparecimento da cor 

marrom na área citoplasmática ou nuclear da célula. Foram usadas como controle 

positivo lâminas contendo cortes histológicos comprovados anteriormente como 

positivos para os marcadores a serem utilizados. A avaliação da imuno-expressão das 

proteínas foi realizada no tecido tumoral e na mucosa normal obtida das margens 

cirúrgicas adjacentes ao tumor. Os cortes foram examinados em aparelho de 

escaneamento de lâminas (Scan Scope * CS System, UK). Trata-se de microscópio 

com capacidade para digitalizar as imagens. Avaliou-se o percentual de células com 

reação positiva (400x) e aquelas com coloração duvidosa e as  não tumorais foram 

excluídas da avaliação dos marcadores. Nas lâminas usadas como controle negativo, 

subtraiu-se o anticorpo primário da reação.  

Na avaliação da proteína P53 utilizou-se o método preconizado por Wee et al117 

onde se consideraram a intensidade da marcação da coloração e o número de células 

positivas. A intensidade da coloração variou de uma escala de 0 a 3, sendo o 0 

considerado negativo, 1 coloração fraca, 2 coloração intermediária e 3 coloração forte. 

Em relação ao número de células positivas a escala também variou de 0 a 3; onde 

seguiu-se a seguinte distribuição: 0 correspondeu a nenhuma das células neoplásicas 

coradas, 1 correspondeu até 10%, 2 de 10 a 50% e 3 correspondeu a mais de 50% das 

células neoplásicas coradas. O escore definitivo foi dado pelo número da intensidade 

de coloração multiplicado pelo número referente ao índice de células coradas. Dessa 
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maneira o grupo negativo (0) foi definido quando resultado do produto foi foi 0, de 1 até 

3 foi fracamente positivo (1+), 4-5 foi moderadamente positivo (2+) e igual ou maior que 

6 foi fortemente positivo (3+). A imuno-expressão tecidual da proteína p53 foi avaliada 

nos 42 doentes da presente amostra (figuras 2 e 3). A distribuição segundo o escore de 

0 a 3 está demonstrada na tabela 12. 

 

 
Figura 2 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com 

imunoexpressão negativa para o marcador P53. (Imuno-
histoquímica, 100x). 
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Figura 3 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com 

imunoexpressão positiva para o marcador P53. (Imuno-
histoquímica, 100x). 

 

 

Tabela 12 - Distribuição da imuno-expressão do marcador tissular P53 no carcinoma de 

vesícula biliar. 

 

Distribuição da Expressão de P 53 no Tecido Neoplás ico Nº 

Zero   4 

1 + 10 

2 +  6 

3 + 21 

Não-reagente    1 

Total 42 

 

 

Na avaliação da proteína E-Caderina utilizou-se o método preconizado por 

Zhang et al.118  onde também se consideraram a intensidade da marcação da coloração 

e o número de células positivas. A intensidade da coloração variou de uma escala de 0 
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a 3, sendo o 0 considerado negativo, 1 coloração fraca, 2 coloração intermediária e 3 

coloração forte. Em relação ao número de células positivas a escala também variou de 

0 a 3; onde seguiu-se a seguinte distribuição: 0 correspondeu a menos de 5% das 

células neoplásicas coradas, 1 correspondeu de 5 até 25%, 2 de 26 até 50% e 3 

correspondeu a mais de 50% das células neoplásicas coradas. O escore definitivo foi 

dado pelo número da intensidade de coloração multiplicado pelo número referente ao 

índice de células coradas. Dessa maneira o grupo negativo (0) foi definido quando 

resultado do produto foi 0, de 1 até 3 foi fracamente positivo (1+), 4-5 foi 

moderadamente positivo (2+) e igual ou maior que 6 foi fortemente positivo (3+).  A 

imuno-expressão tecidual da proteína E-CD foi avaliada nos 42 doentes da presente 

amostra (figuras 4 e 5). A distribuição segundo o escore de 0 a 3 está demonstrada na 

tabela 13. 

 

 
Figura 4 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com 

imunoexpressão negativa para o marcador E-caderina. (Imuno-
histoquímica, 100x). 
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Figura 5 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com 

imunoexpressão positiva para o marcador E-caderina. (Imuno-
histoquímica, 100x). 

 

Tabela 13 - Distribuição da imuno-expressão do marcador tissular Cox-2 no carcinoma 

de vesícula biliar  

 

Distribuição da Expressão de E-CD no Tecido Neoplás ico  Nº 

Zero 9 

1 + 15 

2 + 12 

3 + 4 

Não-reagente  2 

Total 42 

 

 

Já na avaliação da proteína COX-2 foi preconizado o método descrito por Kim et 

al48, onde foi considerado apenas a intensidade da marcação da coloração em escala 

de 0 a 3, sendo o 0 considerado negativo, 1+ coloração fraca, 2+ coloração 

intermediária e 3+ coloração forte. A imuno-expressão tecidual da proteína COX-2 foi 
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avaliada nos 42 doentes da presente amostra (figuras 6 e 7). A distribuição segundo o 

escore de 0 a 3 está demonstrada na tabela 14. 

 

 
Figura 6 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com imuno-

expressão negativa para o marcador COX-2. (Imuno-
histoquímica,100x). 
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Figura 7 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com imuno-

expressão positiva para o marcador COX-2. (Imuno-histoquímica, 
100x). 

 

Tabela 14 - Distribuição da imuno-expressão do marcador tissular COX-2 no carcinoma 

de vesícula biliar. 

 

Distribuição da Expressão de COX-2 no Tecido Neoplá sico   Nº 

Zero 9 

1 + 15 

2 + 12 

3 + 4 

Não-reagente  2 

Total 42 

 

Na avaliação da proteína EGFR, o método foi baseado também na intensidade 

da marcação das células tumorais que foi novamente dividida em quatro categorias de 

acordo com estudo descrito por Kountarakis et al119 em uma escala de coloração que 

variou de 0 a 3. A distribuição considerada foi a seguinte: 0 considerou-se como 

negativo onde nenhuma marcação ou marcação fraca de menos de 10% das células 
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tumorais; 1 + marcação com intensidade fraca, em parte de seu citoplasma, em mais 

de 10% das células; 2+ marcação completa do citoplasma de intensidade fraca a 

moderada em mais de 10% das células e 3 + marcação de intensidade forte em mais 

de 10% das células. A imuno-expressão tecidual da proteína EGFR foi avaliada nos 42 

doentes da presente amostra (figuras 8 e 9). A distribuição segundo o escore de 0 a 3 

está demonstrada na tabela 15. 

 

 
Figura 8 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com 

imunoexpressão negativa para o marcador EGFR. (Imuno-
histoquímica, A 100x). 
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Figura 9 - Fotomicrografia de mucosa vesícula biliar neoplásica com imuno-

expressão positiva para o marcador EGFR. (Imuno-histoquímica, 
100x). 

 

 

Tabela 15 - Distribuição da imuno-expressão do marcador tissular EGFR no carcinoma 

de vesícula biliar. 

 

Distribuição da Expressão de EGFR no Tecido Neoplás ico  Nº 

Zero 19 

1 +   9 

2 +   7 

3 +   4 

Não-reagente    3 

Total  42 
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2.5. Coleta dos Dados 

 

Foram registradas as seguintes informações: características clínicas da amostra 

(idade, sexo, etnia, data da operação, mortalidade, sobrevivência, recidiva, metástases 

hepáticas e/ou em outras localizações, estádio clínico); características laboratoriais 

(níveis séricos de albumina, bilirrubinas, marcadores tumorais como CEA e Ca 19,9); 

características macroscópicas da lesão (localização, aspecto macroscópico, margens); 

características microscópicas (grau de diferenciação celular, embolização linfático-

vascular e invasão perineural, reação inflamatória, necrose, TNM, margens) e 

imunoexpressão tecidual dos marcadores P53, E-caderina, COX-2 e EGFR. Todos 

esses dados foram anotados em fichário individualizado para avaliação estatística 

(Anexos). Depois foi confeccionada uma tabela Excell com todos esses dados para o 

cálculo estatístico (Análise Univariada e Multivariada).    

 

2.6. Análise Estatística 

 

A descrição das variáveis de interesse neste estudo foi feita por tabelas de 

frequências (dados categóricos e ordinais), mediana e intervalo (dados contínuos 

assimétricos) ou média e desvio-padrão (dados contínuos simétricos ou de distribuição 

normal). Alguns dados contínuos foram categorizados em duas ou mais faixas de 

valores sempre que necessário para comparação com dados da literatura ou maior 

informação. 

A dependência estatística entre cada marcador biológico entre si e com as demais 

variáveis de interesse foi medida pelo coeficiente de correlação de Spearman (rho), 

sendo testada pela transformação de Fisher (escores Z) a hipótese de inexistência de 

associação (rho=0) em cada caso.  

O valor prognóstico das variáveis de interesse foi estimado por análise de 

sobrevida, univariada e multivariada. Na análise univariada, utilizou-se o método de 

Kaplan-Meier para calcular a função de sobrevida que descrevia a relação entre cada 

variável de interesse e o tempo total de sobrevivência, definido como o período entre a 

data da cirurgia e a data do óbito por qualquer causa. A comparação das funções de 

sobrevida de subgrupos definidos pela variável de interesse foi feita pelo teste log-rank 

para dois subgrupos de acordo com método descrito por Peto & Peto120 ou pelo teste 
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de Wilcoxon generalizado para três ou mais subgrupos de acordo com o método 

decrito por Breslow121.  

Na análise multivariada, a função de sobrevida que melhor descrevia a relação 

entre as variáveis de interesse e o tempo total de sobrevivência foi obtida pelo modelo 

de riscos proporcionais de Cox122, avaliando-se a hipótese de nulidade de associação 

(β=0) através do teste de Wald. Adotou-se um algoritmo prospectivo de inclusão passo 

a passo de variáveis preditoras, sendo definido P < 0,10 como probabilidade individual 

de entrada no modelo e P > 0,05 como limite de probabilidade parcial para sua 

remoção. O efeito das covariáveis estimado pelo modelo de riscos proporcionais foi 

descrito como razões de risco (hazard ratio, HR).  

O nível de confiança de 95% (erro α = 0,05) foi adotado para inferência em todos 

os testes estatísticos e no cálculo de intervalos de confiança para medidas de posição 

(medianas de sobrevida e HR). Todos os cálculos foram realizados com o programa 

PASW statistics, versão 18 (SPSS Inc, 2009).  



 
 

33 
 

3 RESULTADOS 

 

 

 

3.1. Distribuição dos critérios prognósticos consid erados.  

 

Os critérios prognósticos foram representados pelos seguintes parâmetros: 

ocorrência de recidivas, mortalidade global, sobrevivência e tempo livre de doença.  

A ocorrência de recidivas nos doentes operados com intenção curativa foi 

constatada por meio de exames complementares ou por laparotomia e está descrita na 

tabela 16. Um doente teve causa de óbito não relacionada com a doença (infarto agudo 

do miocárdio aos 13 meses de seguimento) e não houve perda de seguimento na 

presente amostra. 

 

Tabela 16 - Distribuição dos doentes operados curativamente por carcinoma de 

vesícula biliar (N=36) de acordo com a ocorrência de recidiva. 

 

Recidiva N° % 

Sim 32 88 

Não 4 12 

Total 20 100,0 

 

 

A mortalidade global dos 42 enfermos com seguimento completo até o final do 

estudo foi de 88 % (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Distribuição dos doentes operados por carcinoma vesícula biliar de acordo 

com a mortalidade global. 

 

Mortalidade N° % 

Sim 37 88 

Não  5 12 

Total 42 100,0 
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Em relação ao tempo livre de doença, a mediana observada foi de 7 meses 

(variação de 1 a 120 meses). Dos doentes submetidos à operação com intenção 

curativa com seguimento completo, 4 (20 %) deles não evoluíram com recidiva (o 

tempo de seguimento variou de 18 até 120 meses). Dos doentes que apresentaram 

recidiva, o sitio mais frequente foi o peritônio (n=12) seguido do fígado (n=8) sendo que 

em sete doentes a recidiva foi considerada múltipla. A distribuição da sobrevida livre de 

doença está demonstrada na tabela 18. 

A média do tempo de seguimento dos doentes operados por carcinoma de 

vesícula biliar foi de 25,4 meses (1 a 120 meses). Em relação aos doentes tratados 

com intenção curativa, a média de seguimento foi de 36,4 meses (1 a 120 meses). A 

mediana global de sobrevida nessa série foi de oito meses, enquanto a sobrevida 

global em cinco anos estimada pela Curva de Kaplan-Meier foi de 26,2 % pela Curva 

de Kaplan-Meier (Figura 10).   

 

 
Figura 10 - Curva de Sobrevida - Kaplan-Meier da amostra global. 
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Tabela 18 - Distribuição dos doentes operados (n=42) por carcinoma vesícula biliar de 

acordo com a mortalidade global. 

 

Mortalidade N° % 

Sim 37 88 

Não  5 12 

Total 42 100,0 

 

 

A média do tempo de seguimento dos doentes operados por carcinoma de 

vesícula biliar foi de 25,4 meses (1 a 120 meses). Em relação aos doentes tratados 

com intenção curativa, a média de seguimento foi de 36,4 meses (1 a 120 meses). A 

mediana global de sobrevida nessa série foi de oito meses, enquanto a sobrevida 

global em cinco anos estimada pela Curva de Kaplan-Meier foi de 26,2 % pela Curva 

de Kaplan-Meier (Figura 10). 

 

 

3.2. Análise Univariada e Multivariada das variavéi s clinicas, laboratoriais, 

cirúrgicas, histológicas e imuno-histoquímicas em r elação ao prognóstico 

do CVB.  

 

3.2.1. Análise Univariada 

 

Vinte seis variáveis foram estudadas como possíveis fatores prognósticos pela 

análise univariada, dessas 15 cujo valor de p foi menor que 0,1 foram elegidas para 

realização da análise multivariada pelo Modelo de riscos proporcionais de Cox.  

A análise Univariada está demonstrada nas tabela 18.  



 
 

36 
 

Tabela 19 - Fatores prognósticos na análise de sobrevida univariada, método de 

Kaplan-Meier 

 

 

Características 

Sobrevida (meses)  
Mediana Intervalo de 

Confiança a 95% 
Valor 

P 
Clínicas Albumina     < 3 g/dL 

                    > 3 g/dL 
5,0 

14,0 
3,4 – 6,5 

5,7 – 22,2 
0,001 

 Ca-19.9     < 40 U/mL 
                  > 40 U/mL 

73,9 
14,3 

39,5 – 103,4 
6,9 – 21,6 

0,007 

 CEA           < 20 U/mL 
                   > 20 U/mL 

60,2 
11,1 

32,0 – 88,5 
4,8 – 17,3 

0,007 

Cirúrgicas Ressecção     R0 
                       R1 

36,0 
4,0 

26,7 – 88,7 
2,6 – 5,3 

0,001 

 Transfusão     Não 
                       Sim 

18,0 
8,0 

0 – 51,5 
4,2 – 11,8 

0,007 

Morfológicas Necrose     Ausente 
                  Presente 

18,0 
7,0 

0 – 45,5 
3,9 – 10,1 

0,039 

 Perfuração     Ausente 
                       Presente 

18,0 
7,0 

0 – 45,5 
3,9 – 10,1 

0,039 

 Linfonodo     N0 
                     N+ 

18,0 
7,0 

0 – 48,4 
2,9 – 11,0 

0,001 

 ELF Ausente                            
Presente 

67,8 
8,1 

39,5 – 96,2 
6,0 – 10,0 

0,001 

 IPN  Ausente                                
Presente 

36,0 
7,0 

34,0 – 93,0 
3,7 – 10,2 

0,002 

 Diferenciação G 1 ou 2 
                           G 3 

18,0 
7,0 

4,4 – 31,6 
4,9 – 9,0 

0,003 

 Local   Fundo 
Outros 

36,0 
7,0 

6,8 – 65,2 
3,2 – 10,8 

0,007 

Biomoleculares Receptor EGF  0 ou +1 
                        +2 ou 3 

16,0 
4,0 

7,5 – 24,4 
3,2 – 6,7 

0,001 

 E-caderina        0 ou +1 
                       +2 ou +3 

16,0 
7,0 

11,5 – 20,5 
4,0 – 9,9 

0,086 

 Proteína p53   0 ou +1 
                       +2 ou +3 

18,0 
7,0 

16,5 – 31,1 
4,6 – 9,3 

0,020 

 COX2              0 ou +1 
                       +2 ou +3 

9,0 
5,0 

1,4 – 16,5 
1,1 – 10,2 

0,111 

ELF - Embolização linfático-vascular, IPN- Invasão Peri-Neural, IPT - Inflamação Peri-Tumoral 
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3.2.2. Análise Multivariada 

 

Das vinte seis variáveis que foram analisadas como possíveis fatores 

prognósticos na análise univariada, quatro se mantiveram como variáveis 

independentes pelo Modelo de riscos proporcionais de Cox: albumina sérica (Figura 

11), perfuração da vesícula biliar (Figura 12), presença de necrose tumoral na 

avaliação histopatológica (Figura 13) e imuno-expressão da proteína EGFR na 

avaliação imuno-histoquímica (Figura 14).  A análise Multivariada está demonstrada na 

tabela 20.  

 

Tabela 20 - Análise Multivariada – Modelo dos Riscos Proporcionais de COX. 

 

P (Valor) Odds 

Ratio 

CI 95% to Exp(B) 

 

Inferior Superior 

Albumina (< 3ng/dl) 0,006 21,943 2,472 1947,51 

Perfuração VB 0,000 20,712 3,864 111,010 

Necrose 0,000 20,712 3,864 111,010 

Imuno-Expressão EGFR 0,000 8,903 2,653 29,875 
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Figura 11 - Curva de Sobrevida - Kaplan-Meier - Segundo o nivel sérico de albumina. 

 

 
Figura 12 - Curva de Sobrevida - Kaplan-Meier - Segundo a presença de perfuração da 

vesícula biliar. 
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Figura 13. Curva de Sobrevida - Kaplan-Meier - Segundo a presença de necrose 

segundo a avaliação histopatológica. 
 

 

 
Figura 14 - Curva de Sobrevida - Kaplan-Meier - Segundo a Imuno-expressão de EGFR. 
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3.3. Análise não-paramétrica de correlação (Teste d e Spearman's). 

 

Os marcadores tissulares representados pela imuno-expressão das proteínas 

P53, E-caderina, COX-2 e EGFR foram relacionados com as diferentes variáveis 

clínicas, laboratoriais, cirúrgicas e histopatológicas por meio de análise não paramétrica 

segundo o Teste de Spearman's com o objetivo de se identificar possíveis correlações 

(considerado p<0,05). Todas tabelas e equações estão demonstradas nos Anexos. 

 

3.3.1. Análise não-paramétrica de correlação (Teste  de Spearman's) com a 

Proteína P53. 

 

Em relação a imuno-expressão da proteína P53 foi observado correlação direta 

com a imuno-expressão de EGFR (p=0,002) e o Estádio N (p=0,0011). 

 

3.3.2. Análise não-paramétrica de correlação (Teste  de Spearman's) com a 

Proteína E-caderina. 

 

Em relação a imuno-expressão da proteína E-caderina foi observado correlação 

direta com o grau histológico (p=0,015) e padrão histológico esquirroso-infiltrativo 

(p=0,03). 

 

3.3.3. Análise não-paramétrica de correlação (Teste  de Spearman's) com a 

Proteína COX-2. 

 

Em relação a imuno-expressão da proteína COX-2 foi observado correlação 

direta com níveis altos de bilirrubinas (p=0,034), a localização da neoplasia no fundo da 

vesícula (p=0,012) e presença de necrose (p=0,002). 

 

 

3.3.4. Análise não-paramétrica de correlação (Teste  de Spearman's) com a 

Proteína EGFR. 
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Em relação a imuno-expressão da proteína EGFR foi observado correlação 

direta com os níveis séricos de marcadores tumorais CEA (p=0,004) e CA 19,9 

(p=0,016), além dos estadiamentos T (p=0,016) e N (p=0,029). 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

 

4.1. Avaliação Crítica da Amostra e Metodologia do Estudo  

 

O presente estudo trata-se de um estudo retrospectivo de uma série de casos 

onde foi realizada a coleta retrospectiva de informações de um banco de dados e 

prontuários referentes a uma casuística formada exclusivamente de doentes portadores 

de CVB operados em uma única instituição terciária (HSPE). Dados epidemiológicos, 

clínicos, laboratoriais, cirúrgicos, anatomopatológicos; além de uma avaliação imuno-

histoquímica de biomarcadores em amostra de tecido tumoral estocado foram 

correlacionados entre si e com o prognóstico final. Embora estudos retrospectivos 

possam ser acompanhados de numerosos viéses (como de seleção, migração e 

aferição entre outros) que possibilita amiúde uma interpretação errônea dos resultados 

finais, eles tem sido rotineiramente utilizados na prática clínica diária. Esses estudos 

em que pese seus inúmeros vieses que podem ser observados apresentam grande 

valia na identificação ou mesmo na sinalização de possíveis fatores de risco para 

desenvolvimento de doenças. Além de servirem para avaliação de fatores prognósticos, 

mormente em doenças de baixa frequência populacional como o CVB123. 

No presente estudo, embora tenha sido representado por uma amostra 

heterogênea baseada em diferentes tipos de doentes, de cirurgias e estádios 

anatomopatológicos, além de se tratar de um banco de dados retrospectivo onde a 

coleta das informações até mesmo a correta interpretação imuno-histoquímica dos 

biomarcadores no tecido tumoral estocado podem ser falhas, ele tende a ser valorizado 

em virtude da escassez de estudos prognósticos sobre CVB especialmente no Brasil. 

Isso pode decorrer principalmente pela carência de informações em relação ao CVB 

que em virtude de sua raridade tem apresentado casuísticas relativamente pequenas 

em relação a outros cânceres do trato digestório. O número amostral insuficiente em 

muitas casuísticas principalmente no Ocidente tem sido fator determinante no pouco 

conhecimento de sua histopatogenia e até mesmo em relação ao seu tratamento e 

prognóstico, o que tem gerado dúvidas, controvérsias e discussões na literatura 

especializada. A ausência de ensaios clínicos aleatorizados ou estudos com maior 
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evidência científica em relação ao tratamento e prognóstico do CVB faz com que 

tomadas de decisões terapêuticas sejam baseadas em estudos de série de casos 

como aqui descrita de bancos de dados retrospectivos de instituições terciárias ou 

mesmo multicêntricos3,4,5,8,9,10,13,17,21,22,25.  

Dessa maneira, embora tenha sido frequentemente observado na literatura 

diversas amostras heterogêneas nas diferentes casuísticas, principalmente em relação 

a identificação de possíveis fatores prognósticos, esses estudos tem se utilizado de 

fórmulas matemáticas e de análise uni e multivariada como ferramenta avaliadora. Seu 

intuito é minimizar as possíveis variáveis confundidoras que acarretariam em falsas 

conclusões. Dessa maneira, a utilização de análise uni e multivariada tem permitido 

diminuir as possíveis variáveis confundidoras, o que pode oferecer maior peso a uma 

variável realmente importante que apresente máxima força estatística por meio de um 

modelo matemático. No entanto, a análise multivariada também apresenta falhas. 

Podem ser encontrados problemas em sua correta interpretação, principalmente devido 

a um fenômeno denominado na língua inglesa pela expressão idiomática "Black-box". 

Problema que surge quando uma variável sem qualquer significado científico lógico 

pode ser interpretada erroneamente, ou seja uma variável pode ser expressa como 

estatisticamente significante na fórmula matemática, embora não apresente correlação 

científica com associação prognóstica123. Portanto, qualquer estudo prognóstico no qual 

tenha sido usado análise uni e multivariada deve ser interpretado com cautela e 

confrontado com a literatura. Em que pese o baixo grau de evidência científica que tem 

sido observado nesses diferentes estudos retrospectivos de séries de casos, há 

carência de estudos com maior rigor científico na literatura atual em relação ao 

tratamento e prognóstico do CVB. 

A presente casuística de 42 pacientes composta basicamente de tumores 

localmente avançados (T2 ou T3 com N positivo ou negativo) pode ser perfeitamente 

comparável à de outras séries mais recentes, tanto ocidentais quanto orientais, seja em 

termos do número de doentes avaliados ou mesmo em relação a maior prevalência de 

estádios mais avançados2-10, 12-16. No entanto, mesmo em países desenvolvidos, o 

diagnóstico pré-operatório precoce é de difícil realização o que faz crer que grande 

parcela dos casos de CVB apresentem-se em estádios avançados mesmo quando 

considerados os casos diagnosticados de maneira incidental124-128.  

Dessa forma, embora a presente casuística tenha sido heterogênea, se tornou 

absolutamente razoável a confecção de um estudo com o objetivo de avaliação de 



 
 

44 
 

critérios prognósticos em relação ao CVB. Principalmente, por tratar-se de uma 

neoplasia de baixíssima frequência populacional em nosso país19,20,34.  

     

4.2. Fatores Prognósticos em CVB. 

 

4.2.1. Análise dos Fatores Clínicos 

 

O conhecimento de fatores prognósticos de determinada doença tem sido de 

suma importância para o conhecimento de seu tratamento. Quando se trata de doença 

cujo tratamento é complexo como o câncer, o conhecimento de fatores prognósticos 

pode acarretar em escolha adequada da abordagem terapêutica qual evita esforços e 

custos desnecessários. Isso tem sido de grande importância quando se trata de CVB, 

haja vista os pobres resultados de seu tratamento frente a relativa alta 

morbimortalidade da cirurgia, assim como de seu tratamento multimodal. O melhor 

conhecimento de fatores prognósticos tenderia a contribuir sobremaneira com a 

diminuição do número desnecessário de cirurgias de grande porte que em muitas 

vezes acarretam pouco benefício na sobrevida dos enfermos, assim como delinear 

protocolos de tratamento multimodal. Em se tratando de doença relativamente rara, o 

conhecimento de fatores prognósticos clínicos, laboratoriais, cirúrgicos, 

anatomopatológicos, assim como de possíveis biomarcadores retirados de tecidos 

neoplásicos tende a apresentar ampla importância na obtenção de algoritmos 

terapêuticos. 

Em CVB, poucos estudos tem levado a identificação de fatores prognósticos 

clínicos. Kayahara et al.3 em uma das maiores casuísticas mundiais de cerca de 4424 

doentes avaliados entre o período de 1998 a 1997 de 158 centros referência no Japão 

observaram um melhor prognóstico em doentes com idade inferior a 69 anos e do sexo 

feminino em análise uni e multivariada3. Em outro estudo oriental desta vez coreano, 

Chan et al.4 em casuística de 33 doentes também observaram pior prognóstico no sexo 

masculino e em doentes com idade superior a 65 anos, contudo essas variáveis não se 

mantiveram quando da realização da análise multivariada fato esse talvez explicado 

pelo tamanho amostral. Novamente Choi et al.24, em casuística maior de 86 doentes 

com CVB observaram que somente o sexo masculino foi envolvido com um pior 

prognóstico, mesmo assim apenas na análise univariada. No presente estudo foi 
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observado uma maior frequência de CVB no sexo feminino, bem como em doentes 

idosos fato também encontrado em outras casuísticas ocidentais5,8,14,21. No entanto, no 

presente estudo não foi observado qualquer correlação prognóstica com a idade ou 

com gênero. 

Em estudo chileno em região endêmica de CVB realizado por Bertran et al.10, 

em uma amostra de 317 doentes tratados entre 1998 e 2002, esses autores 

observaram que a presença de icterícia, massa palpável ao exame clínico e perda de 

peso foram variáveis independentes. Doentes ictéricos apresentaram sobrevida 

mediana de apenas 7,3 meses contra 14,7 meses dos anictéricos (p=0,005). Em 

relação a presença de massa palpável ao exame clínico a sobrevida mediana foi de 5,1 

meses versus 17,2 meses naqueles que não apresentaram esse sinal ao exame físico 

(p=0,001). Em relação a perda ponderal a sobrevida foi de somente 1,3 meses contra 

16,4 meses (p=0,006).  

No entanto, esses sinais podem eventualmente representar doença avançada 

como observado por Konstantinidis et al.21 onde a icterícia foi fator prognóstico 

negativo na sobrevida na análise univariada (p=0,02), mas que não se manteve a 

análise de Cox na análise multivariada. Essa variável pode ser entendida como 

confundidora, haja vista que foi associada mais frequentemente com doença avançada 

na maior parte dos casos em todos os períodos históricos desse estudo. Em casuística 

oriental de 150 doentes operados em um período de 25 anos, Liang et al.13 observaram 

que a presença de icterícia no momento do diagnóstico foi um fator de mau prognóstico 

somente na análise univariada e que não se manteve na multivariada. Esse autor, 

inclusive demonstrou que o estadiamento TNM-AJCC foi associado com mau 

prognóstico na análise multivariada. Esse fato leva crer que estádios mais avançados 

com invasão loco-regional de órgãos como a via biliar principal e linfonodos regionais 

podem corroborar com a presença de icterícia obstrutiva clínica.  

Regimbeau et al.129 observaram em um estudo francês de grande casuística, um 

prognóstico adverso em doentes ictéricos, principalmente quando relacionados aos 

casos mais avançados em relação ao estadiamento TNM-AJCC. Mais recentemente, 

Yang et al.130 em casuística chinesa de 76 doentes operados entre 2003 e 2011 

também relataram pior prognóstico relacionado com icterícia pré-operatória na análise 

univariada (p=0,012), mas que não se confirmou na análise multivariada. No entanto, a 

ressecção não-curativa e a localização do tumor no infundíbulo foram considerados 

fatores independentes de péssimo prognóstico. Fato esse que pode levar a crer que 
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exista uma relação de pior prognóstico associada a tumores mais próximos da via biliar 

ou mesmo que a invadam levando a icterícia. Esse achado acarreta uma ressecção 

curativa mais difícil pela proximidade dos elementos vasculares do hilo hepático. No 

presente estudo, assim como descrito por Chan et al.4 foi preferido mensurar os níveis 

séricos de bilirrubinas ao invés da icterícia propriamente, haja vista o possível viés de 

aferição causado por um diagnóstico iminentemente clínico.  Novamente no presente 

trabalho foi preferido a utilização de variáveis mais objetivas para avaliação nutricional 

na tentativa de diminuição de possíveis vieses, sendo assim foi utilizado o IMC no pré-

operatório e o nível sérico de albumina para correlação prognóstica. Fato esse também 

descrito por Medina-Franco et al131. No presente estudo foi observado que o IMC não 

foi correlacionado com o prognóstico. Nessa casuística como foi predominante a 

presença de casos incidentais, a presença de massa palpável foi observada em 

apenas um doente que inclusive seguiu uma cirurgia paliativa em virtude de obstrução 

antro-pilórica e faleceu apenas dois meses após a cirurgia. Isso demonstrou que esse 

sinal clínico como observado por Bertran et al.10 tende a ser sinal de péssimo 

prognóstico e que geralmente se reflete em doença avançada e "a priori" irressecável. 

 

4.2.2. Análise dos Fatores Laboratoriais 

 

Os fatores avaliados no presente estudo foram os níveis séricos de albumina, 

bilirrubinas, CEA e Ca 19.9 no período pré-operatório. Dentre estes, a albumina sérica 

tem sido reportada na literatura como fator de mau prognóstico podendo estar 

associada a doença avançada, caquexia ou simplesmente com uma síndrome 

consumptiva. Especificamente, assim como observado por Medina-Franco et al.131, os 

níveis baixos de albumina sérica pré-operatória se traduziram em um prognóstico 

reservado. Na presente casuística, a sobrevida mediana dos doentes com albumina 

sérica superior a 3,0 ng-dl foi de 14 meses contra apenas 5 meses quando inferior a 

esse número. Essa diferença foi estatisticamente significante na análise univariada e 

que se manteve na multivariada (p=0,000).  Medina-Franco et al.131 em casuística 

mexicana de 51 doentes com CVB tratados em hospital terciário da Cidade do México 

entre 1990 e 2002, também observaram pior prognóstico com significância estatística a 

análise uni e multivariada nos doentes com albumina sérica menor que 3 g-dl o que 

confirma sua associação prognóstica.  
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Embora como citado anteriormente a icterícia clínica tenha sido considerado por 

alguns autores como critério de mau prognóstico, esse fato no CVB deve estar 

associado a presença de tumores mais avançados com compressão da via biliar por 

linfonodos hilares ou mesmo pela sua própria invasão. Lesões com essa 

particularidade anatômica tem apresentado maior dificuldade de ressecção radical pela 

íntima relação com vasos hilares, o que pode acarretar a um prognóstico reservado 

mais pela baixa ressecabilidade do que propriamente pela icterícia ou níveis de 

bilirrubinas altos subjacentes. Tanto casos avançados como tumores junto ao hilo 

hepático tendem a apresentar prognóstico pior assim como já descrito na 

literatura126,130. Além disso, tumores do infundíbulo tem representado um grande 

desafio para o cirurgião, pois seu tratamento cirúrgico radical tem envolvido de maneira 

geral cirurgias mais alargadas (hepatectomia direita ampliada para segmento IV ou 

esquerda alargada para o setor anterior direito) como se esses tumores se 

comportassem de maneira similar a um colangiocarcinoma hilar. Habitualmente, o 

colangiocarcinoma hilar tem se apresentado com uma maior propensão a 

disseminação loco-regional e consequentemente maior número de recidivas loco-

regionais132,133. Em contrapartida, o CVB tem sido associado a grande frequência de 

recidiva peritonial que poderia acarretar em sobrevida mais pobre como foi observado 

nessa amostra.  

No presente estudo, os níveis de bilirrubina pré-operatórios não foram 

associados com o prognóstico final. Na literatura consultada, em que pese alguns 

estudos tenham citado a icterícia clínica como fator de mau prognóstico, não há citação 

de que níveis séricos de bilirrubinas é que estariam associados com um prognóstico 

reservado10,13,24,129,130. Em estudo realizado por Chan et al.4 foi observado que os níveis 

de bilirrubinas apresentou-se mais elevado (11,79 dl-ml de mediana) significantemente 

(p=0,01) no grupo submetido a cirurgia paliativa do que curativa (2,58 dl-ml de 

mediana). Ao ser realizada análise univariada, onde se considerou um nível de corte de 

9,3 dl-ml, observou-se um pior prognóstico no grupo com níveis acima desse valor de 

maneira estatisticamente significante (p<0,015). No entanto, na análise multivariada, o 

único fator que permaneceu como variável independente foi o tratamento curativo 

(p<0,001) sendo excluído o nível de bilirrubinas.  

Os níveis séricos de marcadores tumorais tem sido extensamente estudados em 

oncologia, principalmente em relação a sua implicação prognóstica e resposta 

terapêutica. O antígeno carcino-embrionário tem sido considerado fator de grande 
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importância no seguimento dos adenocarcinomas do trato digestório, notadamente no 

câncer colorretal134,135. Em relação ao adenocarcinoma de vesícula biliar, poucos 

estudos avaliaram a sua implicação prognóstica e os resultados tem sido 

divergentes4,13,20,30,136,137. Embora o nível sérico de CEA nessa casuística apresentou 

correlação prognóstica na análise univariada (p<0,007), não se observou sua 

persistência como variável independente na análise multivariada talvez pelo tamanho 

amostral. Chakravarthy et al.136  e mais recentemente Nanashima et al.137 

demonstraram implicação prognóstica negativa (estatisticamente significante) em 

associação a altos níveis pré-operatórios de CEA.  O marcador sérico Ca 19,9 também 

tem sido implicado no prognóstico no câncer de via biliar20,30. Embora na presente 

amostra o nível sérico de Ca 19,9 elevado no período pré-operatório tenha apresentado 

correlação com a sobrevida na análise univariada, não se observou poder estatístico 

para sua manutenção na análise multivariada. Talvez isso tenha ocorrido pelo tamanho 

amostral, haja vista que em estudo prévio de nossa autoria20 onde o tamanho amostral 

foi de 100 doentes com CVB observou-se correlação entre o nível Ca 19,9 (para um 

nível de corte de 40 ng-ml) e o prognóstico final dos doentes na análise multivariada. 

Hatzaras et al.30, em casuística de 91 doentes com neoplasias biliares (onde 22 

doentes apresentavam CVB) submetidos a ressecção, observaram que o nível sérico 

de Ca 19,9 foi também uma variável independente. Esses autores reportaram uma 

sobrevida mediana de apenas 15,1 meses para doentes com níveis séricos pré-

operatórios de Ca 19,9 maiores de que 35 ng-ml contra 67,4 meses quando os níveis 

se apresentavam inferiores a esse valor (p<0,003). Esses autores concluíram inclusive 

que a dosagem pré-operatória desse marcador deve ser dosada rotineiramente antes 

da ressecção de tumores da via biliar para avaliação do prognóstico. 

 

4.2.3. Análise dos Fatores Cirúrgicos 

 

Embora a diferença em sobrevida tenha sido 8 meses entre os doentes que não 

realizaram hepatectomia e os que a realizaram, não se observou significância 

estatística tanto na análise uni quanto multivariada. Isso poderia ser explicado por uma 

série de fatores como: tamanho amostral, maioria de tumores T3 na casuística e a 

heterogeneidade do tratamento desses tumores avançados, onde metade das 

operações foram realizadas com cunho paliativo. Na literatura tem sido preconizado 

hepatectomia para tumores em estádios de T1b até T3, no entanto devido a relativa 
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raridade da doença associado a heterogeneidade das casuísticas e ausência de 

ensaios clínicos randomizados, o grau de evidência dessa conduta tem sido 

amplamente discutido em relação ao papel real das ressecções alargadas2,7,21,124,125.       

Na presente casuística observou-se um grande número de casos em que houve 

perfuração da vesícula biliar. Esse número relativamente alto se deu provavelmente ao 

grande número de intervenções de urgência devido a complicações da doença litiásica 

subjacente em si associado com a alta porcentagem de tumores avançados (T3 e T4). 

Na presente casuística foi possível observar um tempo cirúrgico amiúde elevado 

mesmo nas colecistectomias assim como o número de transfusões, o que pode levar a 

crer em uma maior dificuldade técnica na realização dessas intervenções. 

Wibbenmeyer et al.138 descreveram também um número proporcionalmente maior de 

perfuração da peça em colecistectomias em séries de doentes com CVB quando 

comparado com séries de colelitíase. A perfuração da vesícula associada ao 

derramamento de bile na cavidade abdominal tem sido considerada por alguns autores 

como fator de mau prognóstico14,20.   Sarli et al.14 em estudo italiano documentaram pior 

prognóstico nos doentes onde foi observado derramamento de bile durante a 

colecistectomia laparoscópica, tanto na análise uni quanto multivariada (p=0.03). Essa 

variável foi considerada independente assim como o estádio T. Embora esses autores 

não tenham particularmente descrito sua associação com implante peritonial em sua 

amostra, eles sugerem que assim como tem sido observado em outros neoplasias 

como de reto ou estômago que a perfuração pode estar associada a semeadura de 

células tumorais viáveis na cavidade o que acarreta um prognóstico pior independente 

do estadiamento TNM. Em estudo nosso prévio20 foi observado que a perfuração 

apresentou-se como variável independente (p=0.005). Neste estudo, a sobrevida 

mediana foi de sete meses no grupo com perfuração (sendo que nenhum doente 

sobreviveu mais que cinco anos) contra 18 meses no grupo controle (46% de sobrevida 

em cinco anos). Na presente amostra foi encontrado dados similares, ou seja a 

perfuração da vesícula foi associada a uma mediana de sobrevida de apenas sete 

meses contra 18 meses no grupo controle (p=0,000). Assim a chance de um indivíduo 

falecer da doença em virtude da perfuração da vesícula foi 20 vezes maior que a não 

perfuração. Na maioria dos casos em que houve perfuração (n=19) observou-se mais 

frequentemente recorrência peritonial (n=12), o que pode levar a crer na implantação 

da doença nesse sítio de localização. 
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Embora a escola oriental preconize a ressecção da via biliar rotineira e 

sistemática com intuito de melhorar a radicalidade da operação, principalmente em 

relação as margens e número de linfonodos dissecados, o assunto ainda é tema de 

controvérsia2. No presente estudo, não houve diferença em relação ao número de 

linfonodos dissecados quando comparados os dois grupos ressecção ou não da via 

biliar. Em relação a sobrevida também não se encontrou diferença estatisticamente 

significante (p=0.685).  

Embora o papel da linfadenectomia hilar seja também motivo de controvérsia no 

tratamento cirúrgico do CVB, alguns estudos mormente orientais em sua maioria tem 

observado associação protetora a essa abordagem terapêutica12, 20, 22, 25.   Na presente 

casuística não se observou associação da linfadenectomia hilar com a sobrevida talvez 

pelo número amostral, haja vista que em estudo nosso prévio20 de casuística maior 

(100 doentes) observou-se que a linfadenectomia foi fator protetor que se manteve na 

análise multivariada (p=0,002).  

Transfusão sanguínea tem sido associado a um prognóstico reservado em 

diferentes tipos de câncer do trato digestório139-141, no entanto, especificamente no CVB 

até o momento não se observou tal associação. Na presente casuística, em que pese a 

transfusão sanguínea tenha sido fator significante na amostra univariada, não se 

manteve na análise multivariada. Talvez a amostra tenha sido insuficiente ou mesmo 

alguma variável correlacionada possa ter apresentado maior força estatística, contudo 

esse achado pode sinalizar para estudos futuros. 

  

4.2.4. Análise dos Fatores Anatomopatológicos  

 

A localização do tumor na víscera como fator prognóstico no CVB tem sido 

motivo de debate na literatura. A localização mais frequentemente observada parece 

ser a porção fúndica da víscera, assim uma disseminação para os segmentos centrais 

do fígado é encontrada com mais frequência (raramente associada a uma invasão da 

via biliar principal), o que leva a ressecções tecnicamente mais fáceis e que ocasionam 

mais comumente em mais ressecções R0. Assim lesões do tipo “Liver-bed type” 

segundo Muratore et al.7 parecem ter melhor prognóstico que as do tipo “Hylum type” 

que se disseminam precocemente para o hilo hepático e via biliar o que torna as 

ressecções mais difíceis (dificuldade maior em se atingir margens negativas ou 

ressecções R0). Na presente casuística observou-se uma predileção pela região 
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fúndica, haja vista que a maioria dos casos ocorreu nessa região anatômica da 

vesícula (70 %). Houve uma diferença importante na sobrevida quando comparada 

localização da lesão de 36 meses nos tumores fúndicos contra apenas 7 meses nos 

tumores não fúndicos (p=0,007). No entanto, na análise multivariada não se observou 

diferença estatisticamente significante, ou seja, a localização não foi considerada 

variável independente nessa casuística. Esse dado tem que ser interpretado com 

cautela, haja vista a grande desproporção de casos fundo versus não-fundo. Em 

estudo nosso prévio7 maior casuística foi verificado que a localização não foi fator de 

mau prognóstico.  

O tipo macroscópico anatomopatológico mais encontrado na presente série foi o 

tipo esquirroso-infiltrativo que de maneira geral apresenta comportamento mais 

agressivo com disseminação precoce para o fígado, cavidade abdominal e linfonodos. 

Na presente casuística houve poucos casos de tumores do tipo papilífero que tem sido 

associado a melhor prognóstico como descrito por Choi et al24. Esse sub-tipo 

macroscópico parece ser menos propenso a disseminação, tanto a distância quanto no 

leito hepático ou ainda linfonodal. Notadamente, na presente série nenhum dos poucos 

doentes com tumor tipo papilífero era T4 ou mesmo apresentava comprometimento 

linfonodal levando a crer em um comportamento menos agressivo. No entanto, não se 

observou associação prognóstica tanto na análise uni quanto multivariada, talvez pela 

pequena amostra de tumores do tipo papilífero. 

O grau de diferenciação tem sido estudado como fator prognóstico no CVB.8,11,24 

Puhalla et al.8 observaram uma diferença de sobrevida significante (p=0,008) entre os 

doentes operados com tumores bem diferenciados em relação aos demais graus de 

diferenciação em uma análise multivariada. Nesse estudo a mediana de sobrevida foi 

respectivamente de 87,2 meses nos de grau bem diferenciado, 9,1 meses nos de grau 

moderadamente diferenciado e 8,6 meses nos de grau pouco diferenciado. Choi et al.24 

também observaram essa associação, na casuística desses autores o grau de 

diferenciação foi a única variável independente no prognóstico final (p <0,001). No 

presente estudo, embora tenha havido uma diferença estatisticamente significante 

(p=0,003) entre os grupos bem diferenciado e moderadamente-pouco diferenciado na 

análise univariada, essa diferença não se sustentou na análise multivariada. Em que 

pese não ter havido diferença estatística foi observado na presente amostra que 

nenhum dos sobreviventes em longo prazo (sobrevida igual ou maior que 36 meses) 

apresentava tumor indiferenciado o que reforça que o grau de diferenciação pode ser 
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importante quanto ao prognóstico. Fato esse que pode ser explicado pelo predomínio 

de uma variável com maior força estatística excluindo o grau de diferenciação da 

análise final ou mesmo devido a pequena amostra de tumores bem diferenciados 

quando comparados com a maioria de tumores pouco-moderadamente diferenciados. 

Em que pese não ter havido diferença estatística foi observado na presente amostra 

que nenhum dos sobreviventes em longo prazo (sobrevida igual ou maior que 36 

meses) apresentava tumor indiferenciado o que reforça que o grau de diferenciação 

pode ser importante quanto ao prognóstico. 

Dentre os critérios prognósticos, talvez o mais citado na literatura seja o 

estadiamento TNM-UICC3,8,10,13,14,20,21,128. Quanto maior a profundidade de 

comprometimento da parede da vesícula biliar, pior tem sido o prognóstico do doente 

mesmo naqueles que seguem uma ressecção curativa. Kayahara et al.3 em grande 

estudo multicêntrico de 4424 doentes no Japão observaram que o estadiamento foi a 

variável independente de maior força estatística. Pulhalla et al.8 na Áustria reportaram 

respectivamente uma mediana de sobrevida de 153,7 meses para os tumores T1b, de 

22,8 meses para os tumores T2, cerca de 9 meses para os tumores T3 e apenas 7,9 

meses para os tumores T4. Foi encontrada nesta série uma diferença estatisticamente 

significativa na análise multivariada (p<0,017). Já Bertran et al.10 em casuística chilena 

de 317 doentes também relataram um achado similar. A sobrevida foi respectivamente 

85% para os tumores restritos a mucosa, 38,4 % para os tumores submucosos e 

apenas 12,5 % para os tumores com invasão da serosa. Somente 1,9% dos doentes 

T4 sobreviveram 5 anos sendo o valor de p<0,00001 na análise multivariada. 

Novamente, Liang et al.13, em amostra chinesa de 150 doentes observaram que a 

razão de chances de óbito relacionada com o estadiamento TNM foi 40 vezes maior à 

medida que fosse aumentado profundidade de invasão (T) ou mesmo acometimento de 

linfonodo (N+). Em estudo prévio nosso20 com casuística de 100 doentes foi também 

observado que o estadiamento T apresentou-se como variável independente. A 

sobrevida em cinco anos variou de 75% para os T1 até 51% nos T2 e 18% nos T3. 

Nenhum T4 apresentou sobrevida maior que um ano e na análise multivariada o 

estadiamento T apresentou um valor de p<0,005. Konstantinidis et al.21 relataram que 

além do T, o estadiamento N foi variável independente na análise multivariada (p=0,01). 

Mais recentemente, Butte et al.128 em estudo multicêntrico de 261 doentes contendo 

casuísticas de três países diferentes (Estados Unidos, Japão e Chile) todos tratados 

em centros de referência de tratamento de câncer novamente observaram que tanto os 
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estadiamentos T quanto N apresentaram-se como as variáveis independentes com 

maior força estatística em todas as amostras independente do país. No presente 

estudo, em que pese tanto o estadiamento T (p=0,09) quanto o N (p=0,001) tenham 

apresentado correlação na análise univariada, não houve a manutenção desses fatores 

prognósticos na multivariada. Isso pode ser talvez explicado pela amostra onde a 

grande maioria de tumores foram T3 (60% da amostra) com poucos casos de tumores 

menos invasores em relação a penetração da víscera. No entanto, o achado sugere a 

associação onde observamos medianas de sobrevida de 36 e 31 meses 

respectivamente para T1 e T2 contra apenas oito meses para os T3 (p<0,004). Similar 

achado pode ser verificado nos doentes N +, onde independente de sua localização 

(N1 ou N2) houve uma diferença de 18 contra apenas sete meses ((p<0,001). Dos oito 

doentes que sobreviveram 36 meses ou mais, nenhum apresenta linfonodo 

comprometido independentemente de seu estadiamento T.  

Muitos autores tem considerado a margem cirúrgica como um dos mais 

importantes critérios de prognóstico em longo prazo4,8,11,13,21,27. Chan et al.4 reportaram 

que apesar de apenas 27% dos 86 casos de CVB tratados serem realizados de forma 

curativa, cinquenta e cinco por cento deles sobreviveram pelo menos cinco anos. Em 

contrapartida, no grupo paliativo nenhum sobreviveu mais que dois anos (p<0,001). 

Pulhalla et al.8, em amostra de 267 tratados com CVB, onde foi possível ressecção R0 

em apenas 45 (16,8%) observaram um mediana de sobrevida de 22,8 meses nesse 

grupo contra respectivamente 4,3% no grupo R1 e apenas 2,7% no grupo R2 

(p<0,001). Choi et al.11 em estudo de 83 doentes com estadiamento T2 exclusivo 

encontraram uma diferença estatisticamente significante (p=0,0016) em relação à 

margem na análise multivariada. A sobrevida em cinco anos foi respectivamente 38% 

no grupo com margem negativa e de apenas 7 meses naquele com margem positiva. 

Em outro estudo de Liang et al.13 compreendido por 150 doentes de diferentes 

estadiamento tratados com cirurgia onde 40% dos procedimentos foram curativos, eles 

observaram respectivamente uma mediana de sobrevida de 97,3 meses no grupo 

tratado com cirurgia R0 contra respectivamente 8,3 meses no grupo com cirurgia 

R1/R2  ou ainda tão somente 3,7 meses para aqueles submetidos apenas laparotomia 

(p<0,0001). A margem foi o segundo mais impactante fator prognóstico na sobrevida 

pela análise multivariada perdendo apenas para estadiamento TNM. Já Konstantinidis 

et al.21, em estudo americano de quatro décadas (entre 1962 e 2008) com 260 doentes 

observaram um aumento histórico no terceiro período no número de hepatectomias 
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culminando com uma proporção maior de ressecções R0. Paralelamente, houve uma 

melhora na sobrevida e observou-se na análise multivariada que a ressecção R0 foi 

determinante nesse achado. A ressecção R0 elevou-se respectivamente de 14,4% no 

primeiro período para 40% no terceiro período, concomitantemente a mediana de 

sobrevida aumentou de 3,5 meses para 12 meses nesse mesmo período histórico 

(p=0,002). Na análise multivariada a ressecção R0 mostrou-se ser uma variável 

independente na sobrevida (p=0,01).  

Finalmente, Shibata et al.27, em estudo japonês de 72 doentes com 

estadiamento entre T1b e T3 reportaram também que a margem foi uma variável 

independente na análise multivariada (Odds-Ratio de 3,17 com um p=0,002). No 

presente estudo, observou-se uma grande diferença de sobrevida, a mediana foi 36 

meses no grupo com ressecção R0 contra apenas 4 meses no grupo R1/R2. Embora 

tenha alcançado um p estatisticamente significante (p=0,000) na análise univariada, 

não se manteve na multivariada provavelmente por uma questão amostral. No entanto, 

observou-se que todos os oito doentes que sobreviveram pelo menos três anos 

nenhum apresentava margem comprometida.  

Choi et al.11 em série de doentes com tumores T2 exclusivamente, observaram 

que a presença de embolização linfática (EL) e vascular (EV) foram critérios 

prognósticos independentes. A EV foi associada com um Odds-Ratio de 3,989 

(p=0,018) e uma chance de recidiva da doença seis vezes maior quando comparada a 

ausência dessa variável. A EL também foi associada com um pior prognóstico na 

análise multivariada (p=0,01). Em estudo prévio nosso20, foi relatado também essa 

associação tanto na análise uni quanto multivariada (p=0,038). Foi observado ainda 

uma grande chance de óbito relacionado com essa variável (Hazard-Ratio de 2,93). 

Konstantinidis et al.21, também reportaram associação de EV com a sobrevida mas 

somente na análise univariada e que não se manteve na regressão logística. Por sua 

vez, Shibata et al.27, em casuística japonesa de 72 doentes entre estadiamento T1b até 

T3 observaram que tanto a EV quanto EL foram estatisticamente significantes em 

relação ao prognóstico na análise univariada. No entanto, apenas a EL foi de mau 

prognóstico na análise multivariada, a mediana de sobrevida no grupo de doentes sem 

EL foi de 210 meses contra 58 meses dos que apresentavam EL (p=0,022). 

Finalmente, Sasaki et al.26 em outro estudo japonês de 67 doentes, também 

encontraram entre vários fatores prognósticos a EV como variável independente na 

análise multivariada. No presente estudo houve uma diferença importante na sobrevida 
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a favor da ausência de ELV (mediana de sobrevida de 67 versus 8 meses). Inclusive 

houve significância na análise univariada (p=0,000), entretanto não foi alcançada na 

análise multivariada sendo assim não foi considerada variável independente de mau 

prognóstico. Isso deve ser dado talvez ao tamanho amostral dessa casuística.     

A Invasão peri-neural (IPN) também tem sido incluída dentro do fatores 

prognósticos histopatológicos no CVB. Choi et al.11 reportaram que a IPN foi uma fator 

prognóstico independente na sobrevida do tumor de vesícula T2 operado. A sobrevida 

em cinco anos do grupo sem IPN foi 34,6%, enquanto no grupo com IPN nenhum 

doente sobreviveu pelo menos cinco anos. Encontraram um Odds-Ratio de 3,428 (IC 

95% de 1,312-8,594) com um valor de p de 0,012. Tanto Konstantinidis et al.21 quanto 

Shibata et al.27 também observaram associação prognóstica com IPN, no entanto 

apenas na análise univariada. Em contrapartida, tanto Sasaki et al.26 quanto Suzuki et 

al.142 em casuísticas japonesas, a primeira em amostra de diferentes estádios e a 

segunda de apenas 20 doentes T2 reportaram forte associação de IPN com a 

sobrevida nas análises univariada e multivariada. No estudo de Suzuki et al.142, a 

sobrevida em cinco anos do grupo sem IPN foi 86%, enquanto no outro grupo com IPN 

nenhum doente sobreviveu por um período maior que cinco anos. Houve uma 

significância estatística de um valor de p igual a 0,044, sendo IPN considerada um fator 

prognóstico independente. Na presente amostra houve uma grande diferença na 

sobrevida associada a variável IPN, quando presente a mediana de sobrevida foi de 

apenas 7 meses contra 36 meses quando ausente com forte significância na análise 

univariada. Contudo, ao se realizar a análise multivariada ela não se mostrou 

significante e, portanto não foi considerada variável independente.  

Presença de necrose tumoral tem sido motivo de pesquisa em diferentes 

tumores, em especial os tumores estromais do trato gastrointestinal (GIST) e os 

tumores neuroendócrinos (TNE)143-145. A presença de necrose denota um 

comportamento biológico mais agressivo com grande tendência a recidiva e pode estar 

associado tanto a fenômenos de neovascularização tumoral quanto a marcadores de 

hipóxia tecidual. Essa questão parece estar relativamente conhecida nos tumores 

estromais, onde junto com tamanho do tumor, índice mitótico e localização fazem parte 

de um escore prognóstico bem definido e utilizado na literatura. Fujimoto et al.143, ao 

realizar estudo com 140 doentes operados com GIST encontraram 26% de tumores 

com necrose na avaliação microscópica e reportaram uma sobrevida muito menor no 

grupo com necrose. Essa variável apresentou um valor de p igual a 0,043 sendo 
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considerada nessa amostra como variável independente na análise multivariada. 

Novamente, Goh et al.144 em casuística maior de 171 doentes encontraram forte 

correlação prognóstica com a presença de necrose na análise multivariada. A mediana 

de sobrevida nos doentes sem necrose foi de 167 meses contra apenas 94 no grupo 

com sua presença. A razão de chances de óbito quando da presença de necrose foi 

3,59 (IC 95% de 1.25-10,29), ou seja mais de três vezes e meia quando comparada 

com sua ausência (p=0,017). Em relação ao CVB, em busca ativa da literatura não tem 

sido encontrada qualquer associação entre necrose e prognóstico. No entanto, na 

presente amostra ficou evidente uma correlação, haja vista a importante diferença na 

mediana de sobrevida entre os grupos com e sem necrose. Observou-se um valor de p 

significante tanto na análise univariada quanto multivariada. No grupo com necrose a 

mediana de sobrevida foi de apenas sete meses contra 18 quando não observada 

necrose (p=0,000). Logicamente em virtude desse achado, novos estudos devem que 

ser realizados para realmente se comprovar essa implicação prognóstica. No entanto, 

para essa amostra houve uma correlação fortemente positiva, onde a razão de chances 

de óbito por CVB foi de 20 vezes maior no grupo com necrose quando comparado com 

o grupo sem necrose. Portanto, isso sinaliza que a presença de necrose se confirmada 

em novos estudos possa talvez fazer parte de um escore prognóstico como observado 

no GIST ou no TNE.     

 

4.2.5. Análise dos Fatores Imuno-histoquímicos (P53 , E-caderina, COX-2 e EGFR) 

 

4.2.5.1. Análise da Imuno-Expressão da Proteína P53  

 

Atualmente, já está estabelecido na literatura que o carcinoma invasivo de 

vesícula biliar é precedido por lesões pré-malignas – displasia e carcinoma in situ – fato 

que fornece um bom modelo para estudo das anormalidades genéticas e da 

progressão neoplásica. Essas anormalidades epiteliais têm sido bem caracterizadas 

como um continuum de modificações citológicas, refletindo alterações gênicas 

importantes na patogênese da neoplasia66.  

No entanto, apesar dos recentes avanços na carcinogênese molecular de várias 

neoplasias malignas, o mecanismo patogênico envolvido na progressão de uma lesão 

pré-maligna para o carcinoma invasivo de vesícula biliar ainda não está completamente 

esclarecido. O câncer, em geral, resulta de alterações gênicas múltiplas, ocorrendo 
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com frequência rearranjos genéticos variados que podem ativar ou inativar genes. 

Diversos estudos têm mostrado que anormalidades do gene p53 estão envolvidas na 

gênese de aproximadamente 50% das neoplasias malignas146. O gene p53 se localiza 

no braço curto do cromossoma 17, atuando como inibidor da proliferação celular (anti-

oncogene). Esse gene pode ser alterado por mutações variadas que ocorrem em vários 

locais de sua extensão. Por esse motivo, muitos agentes mutagênicos podem levar à 

sua modificação. A mutação de um alelo do gene p53 é muitas vezes acompanhada 

por uma deleção do outro alelo, resultando na formação de um produto protéico inativo. 

A proteína mutante p53 inativa a proteína p53 normal o que ocasiona a perda da 

função de supressão tumoral desse gene, o que permite a atividade oncogênica. A 

proteína p53 é metabolicamente lábil, o que a torna rapidamente degradada no núcleo 

e provavelmente por esse motivo é usualmente indetectável em células de tecidos 

normais. A forma mutante dessa proteína exibe um aumento de sua meia-vida, 

podendo ser detectada por técnicas imuno-histoquímicas. Essa mutação parece 

desempenhar papel importante em muitas neoplasias malignas, inclusive no CVB34.   

Desde a primeira publicação realizada por Kamel et al.147 em 1993 para se 

avaliar por imuno-histoquímica a presença de expressão da proteína p53 no CVB, 

pouco se tem estudado sobre esse assunto sendo os achados bastante variáveis. Além 

de resultados controversos em relação à associação dessa mutação com o próprio 

prognóstico dos portadores dessa neoplasia34-40, 148, 149.  

Rocha et al.34 em casuística de 60 doentes no Brasil encontraram um índice de 

positividade de 56,5% bem próximo ao achado no presente estudo. Segundo este 

autor, a positividade de achado da imuno-expressão da proteína p53 tem variado entre 

36,9% até 95%. As variações em diferentes casuísticas podem ser explicadas por 

situações específicas como o tipo de anticorpo utilizado, amostra de estudo e a própria 

maneira utilizada na classificação. Casos mais avançados tendem a ter maior 

positividade do que casos precoces sugerindo talvez que a imuno-expressão da 

proteína P53 no CVB seja associada a um evento tardio na carcinogênese34,36. Roa et 

al.149 em casuística de 191 casos, onde 45% da amostra expressavam o P53 

observaram uma maior frequência da expressão nas lesões avançadas (n=122) do que 

nas precoces (n=22). No entanto, devido a pequena casuística de lesões precoces não 

puderam afirmação com certeza esta correlação. O fato de ocorrer maior imuno-

expressão em casos avançados pode sugerir como observado na presente casuística 

uma maior associação ao estadiamento N como observado na correlação não-
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paramétrica de Spearman, onde a variável N foi associada com a imuno-expressão 

positiva de P53. Talvez esse achado possa estar correlacionado com estadiamento T3 

ou T4, haja vista que esses casos foram a maioria absoluta da presente casuística e 

sabidamente apresentam maior grau de comprometimento linfonodal que tumores T2 

ou T1.  

Na avaliação prognóstica final de sobrevida, se encontrou correlação 

prognóstica da expressão de P53 apenas na análise univariada, porém essa 

associação não se manteve na multivariada.  Tanto Rocha et al.34 quanto Ajiki et al.148 e 

mais recentemente Kim et al.40 também não encontraram correlação final com a 

sobrevida, mas semelhante ao presente achado as casuísticas eram 

fundamentalmente composta de casos avançados. Tanto Chang et al.37 (em casuística 

composta por metade de tumores com estadiamento inferior a T3) quanto Roa et al.39 

(em casuística exclusiva de T2) encontraram sim uma correlação prognóstica com a 

imuno-expressão positiva de P53. Assim novos estudos devem ser realizados para se 

tentar identificar se a expressão de P53 está ou não associada ao prognóstico final do 

CVB, independentemente pelo fato de estar associada a estádios mais avançados 

como T3, T4 ou N +.    

Na presente amostra houve uma correlação pelo Teste de Sperman entre a 

imuno-expressão da proteína P53 com a imuno-expressão da proteína EGFR. Essa 

associação permanece pouco entendida, embora alguns estudos in vitro têm 

demonstrado papel importante no gene supressor de tumor P53 no controle da 

angiogênese tumoral150,151. Talvez como a alta expressão de P53 possa estar 

associada a estádios mais avançados com comportamentos biológicos agressivos 

ocorra uma maior tendência também de tumores com perfil de maior expressão de 

EGFR, haja vista que se trata de uma proteína importante na maior invasão local e 

metastatização. No CVB não tem sido observado tal associação. Em contrapartida no 

carcinoma papilífero de tireóide, Chen et al.152 observaram uma correlação entre a 

imuno-expressão da proteína P53 com da proteína EGFR, ou seja houve uma 

designada co-superexpressão que também coincidiu com a presença de linfonodos 

comprometidos, o tamanho do tumor e estadiamento mais avançados.  

Também no presente estudo houve uma correlação entre a proteína P53 com 

comprometimento linfonodal. Aijiki et al.148 não encontraram correlação entre a 

expressão de P53 com disseminação linfonodal. No entanto, mais recentemente, Shu 

et al.153 encontraram também a correlação entre a expressão da proteína P53 no CVB 
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com metástases linfonodais, mas ao contrário do que foi observado no presente estudo 

estes autores observaram ainda uma correlação entre a expressão positiva com o pior 

prognóstico final.    

 

4.2.5.2. Análise da Imuno-Expressão da Proteína E-C aderina 

 

Os fatores que participam da capacidade de infiltrar localmente e produzir 

metástases têm relação direta com as características das células tumorais e dos 

componentes da matriz extracelular. Muitas moléculas participam ativamente na 

comunicação intercelular, regulando a relação entre célula tumoral e estroma. Entre 

essas moléculas se encontram as moléculas de adesão celular (MAC), são elas que 

regulam a adesão de uma célula com outra e também os mecanismos de comunicação 

entre as células e a matriz extra-celular que as rodeiam. O balanço dessa relação em 

condições de normalidade se altera consideravelmente em algumas neoplasias 

malignas e dessa maneira tem se observado na literatura uma expressão anômala 

dessas moléculas em tumores de estômago, próstata, mama e também no CVB. As 

caderinas são uma família dessas moléculas que correspondem a um grupo de 

proteínas independentes de cálcio que forma uniões homotípicas entre as células da 

mucosa que são responsáveis pela manutenção da arquitetura normal do epitélio. 

Entre essas MAC, uma das mais estudadas é a E-Caderina que em sua porção 

citoplasmática se encontra unida a um citoesqueleto mediante um grupo de proteínas 

citosólicas chamadas alfa, beta e gama-cateninas. As alterações do complexo 

caderina-catenina se relacionam com a perda adesão celular o que leva a formação de 

populações celulares com alta probabilidade de invadir tecidos adjacentes ao foco 

neoplásico primário41. 

Existe escassa informação a respeito da implicação prognóstica das MAC em 

relação ao CVB.37,41-43 Chang et al.37 em casuística de 139 doentes com CVB 

encontraram alta expressão de E-caderina em 96 doentes e uma diferença de mediana 

de sobrevida de 22 meses nos doentes com essa característica contra apenas 8 meses 

naqueles com baixa expressão tecidual. Na análise multivariada, a alta expressão de 

E-Caderina foi fator protetor independente com o valor de p de 0,009. Adicionalmente, 

na correlação não-paramétrica houve associação com o grau histológico, o estádio M e 

T. Ou seja, quanto menor a expressão tecidual da E-caderina maior proporção de 

tumores indiferenciados, de metástases (M) e espessura de invasão da víscera (T). 
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Embora no presente estudo não foi achado correlação prognóstica constatou-se 

também a associação entre a expressão de e-caderina com o grau histológico. No 

entanto essa associação foi inversa a achado por Chang et al.37, fato esse que pode 

ser explicado pelo efeito black-box da análise multivariada onde pode ser encontrado 

uma associação estatística que parece ser ilógica biologicamente. O mesmo ocorreu 

com o padrão esquirroso-infiltrativo, onde na presente casuística foi associado com alta 

expressão de e-caderina. Pela lógica etiopatogênica ocorreria uma associação inversa, 

haja vista que a e-caderina é uma MAC e, portanto a perda de adesão (baixa 

expressão) estaria associada ao tipo infiltrativo. 

Em contrapartida Roa et al.41 em uma casuística chilena de 117 doentes com 

CVB observaram além da imuno-expressão positiva em 76% dos casos, uma falta de 

correlação prognóstica como no presente estudo. Já, Choi et al.42 em amostra de 46 

doentes com CVB (com superxpressão tecidual em 89% dos casos) observaram uma 

grande associação a ausência da expressão com metástases linfonodais (p<0,05), o 

que sugeriu que possa haver uma correlação com a invasão loco-regional e 

metastatização linfonodal.  

 

4.2.5.3. Análise da Imuno-Expressão da Proteína COX -2 

 

Prostaglandinas (PGS), uma família de mediadores parácrinos e autócrinos 

derivados de lipídeos pode favorecer a carcinogênese pela alteração da proliferação 

celular, diferenciação e adesão, bem como respostas vascular moduladora e 

imunológica. As PGS são derivadas do ácido araquidônico, cuja etapa chave para sua 

transformação para PGS é a catalização pela enzima ciclooxigenase (COX). Três 

isoformas da COX são conhecidas: COX1, COX2 e COX3. A COX2 não é detectada 

em tecido normal exceto nos rins, fígado e ilhotas pancreáticas sendo a priori 

expressada como uma resposta precoce a determinados estímulos como citoquinas 

inflamatórias, fatores de crescimento e oncogenes. A modulação da resposta vascular é 

uma das possíveis vias da carcinogênese induzida pela COX-2 levando a proliferação 

celular, diferenciação e adesão. COX-2 pode estimular diretamente migração das 

células endoteliais e angiogênese induzida por fator de crescimento com a produção de 

eicosanoides como tromboxane A2 e PGS. As PGS têm sido demonstradas na 

imediação resposta inflamatória na vesícula biliar, haja vista que anti-inflamatórios não-

esteróides têm sido associados com diminuição de processos inflamatórios na vesícula 
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biliar. Evidências atuais sugerem que o aumento de PGS via super-expressão de COX2 

tem sido encontradas no crescimento de diferentes neoplasias humanas do trato 

digestório como cólon, estômago, esôfago e menos reconhecidamente no CVB44-48. 

Moon et al.44 em amostra de 8 carcinomas in situ e 35 Carcinomas invasores 

observaram uma alta expressão de COX-2 em 80% dos doentes, enquanto apenas 

37% dos carcinomas in situ o que sugeriu uma maior expressão nos tumores mais 

avançados. Além da COX-2 esses autores correlacionaram outros marcadores imuno-

histoquímicos como c-Met, Beta-Catenina, EGFR e c-erbB2 e observaram que a 

presença de um painel com mais que três desses marcadores super-expressos se 

associava estatisticamente com tumores mais avançados (T2 ou mais) em 32% contra 

apenas 11 % nos tumores iniciais como Tis ou T1 (p<0,01). Posteriormente, Zhi et al.45 

em casuística chinesa de 64 doentes correlacionaram os marcadores COX-2 e VEFG 

(Fator de crescimento endotelial vascular) com o prognóstico, estes autores 

encontraram uma positividade de respectivamente 71,9% e 54,7% destes marcadores. 

Ambos foram associados com o prognóstico final sendo que para o COX-2 a diferença 

de sobrevida em 3 anos foi de 31,6% contra 71,4% (p<0,05). Adicionalmente foi 

associada com o estadiamento TNM (p<0,009), mas não com o grau de diferenciação 

celular. Novamente, Kim et al.48 em amostra coreana de 67 casos de CVB observaram 

associação com a super-expressão da COX-2 tanto com a sobrevida global quanto 

com a sobrevida livre de doença. Esses autores inclusive também encontraram 

correlação com fatores sabidamente de mau prognóstico como invasão vascular 

(p<0,011), linfática (p<0,001) e perineural (p<0,001); assim como estadiamento TNM 

(p=0,001) e morfologia não-papilífera (p=0,003). 

Assim como Legan et al.47 em casuística de 56 casos de CVB, não se observou 

nesse estudo uma associação com a sobrevida global. Na casuística deste autor, vinte 

nove doentes (51 %) apresentaram imuno-expressão positiva ao COX-2. A mediana de 

sobrevida observada naqueles com expressão positiva foi 10,5 meses contra 18,3 

meses daqueles com expressão negativa (p=0,06).  No presente estudo a imuno-

expressão foi considerada positiva em 16 doentes (40%) e não houve associação com 

a sobrevida (p=0,289). No entanto, a variável em questão foi associada com a 

presença de necrose e com tumores com localização fúndica na vesícula. Embora não 

tenha sido encontrada essas associações na literatura, em relação a necrose há uma 

associação lógica, haja vista que a expressão de COX-2 tem sido relacionado com 
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marcadores de angiogênese e neoformação vascular além de hipóxia tecidual que 

podem estar associados a necrose.  

 

4.2.5.4. Análise da Imuno-Expressão da Proteína EGF R 

 

EGFR e HER2 são receptores de tirosina quinases decodificados por proto-

oncogenes. Fatores de crescimento como fator de crescimento epidérmico (EGF) se 

ligam a esses receptores em seu domínio de ligação extracelular e inicia cascatas de 

sinalização intracelulares o que leva a proliferação de células tumorais, migração, 

invasão, resistência a apoptose e angiogênese154,155. Em um modelo de cancerização 

experimental uma alta proporção de ErbB-2(HER2) em ratos transgênicos 

desenvolvem CVB o que sugere um papel da sinalização do ErbB-2 na carcinogênese 

biliar156. 

De maneira geral, a super-expressão de EGFR e HER2 em células tumorais tem 

sido associada com um prognóstico pífio, no entanto paralelamente oferece uma opção 

terapêutica de utilizar medicações específicas cujo alvo são esses receptores, as assim 

denominadas terapia-alvo54. Atualmente, poucos estudos tem sido feitos para avaliar a 

imuno-expressão do EGFR no CVB e variação de positividade imuno-histoquímica tem 

variado de 16 a 100%49-51,53-56.  A super-expressão (2+ e 3+) da presente amostra de 

28% foi próxima ao valor encontrado por Hader et al.54, assim como Pignhochino et 

al.55 e representou cerca de um terço do total de toda a sua casuística.   

Lee & Pirdas49 em 1995 foram os primeiros a descrever a associação de 

receptores de membrana EGFR no CVB e demais tumores da via biliar, além da sua 

correlação com a displasia de vesícula biliar e colecistite crônica calculosa. Nesse 

estudo demonstraram 100% de super-expressão em uma pequena amostra de 13 

doentes o que levantou a hipótese dessa possível correlação. Segundo Leone et al.50, 

a inflamação crônica biliar e colestase levam a produção de citoquinas e radicais livres 

que por sua vez causam lesão celular e dano irreversível do DNA. Esse processo leva 

a transformação maligna dos colangiócitos. Além disso, a presença de ácidos biliares 

na colestase crônica funcionalmente ativa a cascata do EGFR via transformação do 

fator de crescimento alfa levando a ativação das vias que promovem sobrevivência 

celular, proliferação e inibição da apoptose quais representam os processos mais 

importantes característicos da colangiocarcinogênese. Assim ao que se indica, existe 

uma íntima relação na super-expressão de EGFR com a carcinogênese no CVB. 
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Kawamoto et al.51 em casuística japonesa de 77 casos de CVB observaram uma 

alta expressão em 16% dessa amostra o que leva a crer que diferenças em 

determinadas amostras devam ocorrer por motivos regionais, epidemiológicos, do uso 

de reagentes ou ainda classificações diferentes entre os grupos. Posteriormente, 

Kaufman et al.53 em pequena amostra americana de 16 doentes observaram a super-

expressão em 75% deles sendo que todos aqueles com imuno-expressão 3 + 

apresentaram-se como tumores indiferenciados. Em contrapartida naqueles com 

imuno-expressão 1 + houve um número maior de tumores diferenciados. Os doentes 

com maior expressão EGFR apresentaram menor sobrevida o que sugeriu um pior 

prognóstico, mas que não foi passível dessa conclusão em virtude da pequena 

amostra. Recentemente, Sergeant et al.56 ao avaliar diferentes biomarcadores de 

hipóxia (VEGF, HIF1alfa, GLUT1, GLUT3, CA9 e EGFR) no CVB em estudo com 34 

doentes demonstraram uma alta expressão em metade desses casos. A alta expressão 

de EGFR foi associada na análise multivariada com a baixa sobrevida global além de 

ser considerada como variável independente (p=0,04). Doentes com alta expressão de 

EGFR (> 50%) apresentaram mediana de sobrevida de apenas 3,7 meses contra 15,8 

meses naqueles com imuno-expressão inferior a 50%. O risco de morte nos doentes 

com EGFR super-expresso foi de duas vezes e meia maior do que no grupo controle 

(Odds-Ratio = 2,50, IC 1,04-6,07).  Dados semelhantes aos observados no presente 

estudo, onde a diferença de sobrevida entre os grupos com alta expressão 2 e 3 + foi 

respectivamente de 4 meses e 3 meses comparado com 18 meses naqueles que não 

apresentaram imuno-expressão para EGFR ou ainda 14 meses naqueles que 

apresentavam um escore de 1 +. A razão de chances de óbito nos doentes com alta 

expressão EGFR foi cerca de nove vezes maior do que naqueles com expressão fraca 

ou nula.  

No presente estudo também houve uma correlação não-paramétrica pelo Teste 

de Spearman entre a alta expressão de EGFR e os níveis pré-operatórios de 

marcadores séricos CA 19,9 e CEA, assim como tumores em estadiamento mais 

avançados da classificação TNM-UICC. Em relação aos marcadores séricos CEA e CA 

19,9 não têm sido observada essa associação no CVB. A correlação entre EGFR com o 

estádio TNM no CVB não tem sido observada na literatura, embora nos demais 

tumores do trato digestório como colorretal157 e esofágico158 essa correlação tem sido 

bem descrita.      
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4.3 Perspectivas Práticas e Futuras do Estudo 

 

O melhor conhecimento de fatores prognósticos clínicos, laboratoriais, 

cirúrgicos, histopatológicos e principalmente imuno-histoquímicos na forma de 

biomarcadores teciduais são de suma importância para o melhor conhecimento 

do CVB e que também podem auxiliar sobremaneira na decisão terapêutica em 

uma doença com prognóstico amiúde sombrio.   

O pouco conhecimento da biologia tumoral no CVB aliada a sua relativa 

pouca incidência, assim como a presença de séries heterogêneas na literatura 

fazem com que hajam verdadeiros desafios na confecção de estudos de 

prognóstico como também ficou observado nesse estudo. No entanto, estudos 

com esse objetivo são fundamentais para a sinalização futura de variáveis a 

serem validadas em ensaios clínicos mais bem delineados e prospectivos 

capazes de responderem muitas questões que continuam em aberto na 

literatura.  

Nesse estudo em que pese tenham sido encontrados fatores prognósticos 

já conhecidos na literatura como nível sérico de albumina e perfuração da 

vesícula abriu-se um racional para pesquisa de duas outras variáveis 

prognósticas promissoras como a presença de necrose na histologia e a imuno-

expressão da proteína EGFR no tecido tumoral. Do ponto de vista prático, a 

nutrição pré-operatória principalmente por suplementos protéicos tem sido 

associada a diminuição de infecção, mas será que a desnutrição estaria 

associada a alguma maior chance de recorrência tumoral por um mecanismo 

imunológico não conhecido. Sabidamente a perfuração da vesícula biliar com 

derramamento de bile tem sido associado a prognóstico sombrio pela 

implantação de células tumorais no peritônio o que leva a recorrência e óbito. No 

entanto, nem sempre é fácil a ressecção de tumores avançados principalmente 

na vigência de complicações como a colecistite aguda ou colangite sem a fratura 

involuntária da peça cirúrgica e derramamento de bile como observado nesse 

estudo.   
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 A necrose pode estar associada a um pior comportamento biológico como 

observado em outras neoplasias e deve ser melhor pesquisada no CVB para se 

avaliar sua melhor correlação prognóstica em virtude da escassez de dados na 

literatura. Em relação a imuno-expressão de EGFR no CVB, embora a literatura 

seja escassa, sinalizou-se nesse estudo que ela realmente pode estar implicada 

em relação ao péssimo prognóstico do CVB e com associação com recidiva bem 

como estádios mais avançados. Essas associações criam um novo painel 

imuno-histoquímico que pode após uma leitura biológica de um CVB de ainda 

pior prognóstico (EGFR positivo) abrir um racional para a utilização terapêutica 

de medicações do tipo terapia alvo que bloqueiem em algum momento a 

delicada cascata de sinalização o que pode de alguma maneira melhorar a 

sobrevida global. Assim, novos ensaios clínicos randomizados a partir de uma 

assinatura imuno-histoquímica positiva para EGFR talvez devam ser incluídos 

para a testar a utilização em vivo de terapia-alvo e avaliar sua real eficácia no 

tratamento do CVB.    
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições deste estudo, em relação ao carcinoma de vesícula bliar, os 

resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: 

 

1. A presença de albumina pré-operatória menor que 3 ng-dl, bem como perfuração da 

vesícula biliar e necrose tumoral na histopatologia foram variáveis independentes no 

prognóstico final na análise multivariada. 

 

2. A expressão imuno-histoquímica dos marcadores tissulares P53, E-caderina e COX-2 não 

apresentaram correlação com o prognóstico final do carcinoma de vesicula biliar operado 

nessa série. 

 

3. A expressão imuno-histoquímica positiva 2 e 3 + do marcador tissular EGFR foi uma 

variável independente quanto ao prognóstico final do carcinoma de vesícula biliar operado 

nessa série. 
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6 ANEXOS 

 

A) APROVAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA 
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B) TABELA DE ESTADIAMENTO 
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C) PROTOCOLO DE PESQUISA 
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D) REAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA - TÉCNICA 

 

A reação imuno-histoquímica foi realizada da seguinte maneira: 

−−−− desparafinização com xilol a 60ºC por 20 minutos e à temperatura ambiente por mais 

de 20 minutos; 

−−−− Hidratação dos cortes em concentrações decrescente de etanol (100%, 95%, 80%, e 

70% respectivamente) por 30 segundos cada passagem. 

−−−− Lavagens alternadas em água corrente e destilada; 

−−−− Bloqueio de peroxidase endógena com água oxigenada (20 vol.) a 6% em quatro 

banhos de cinco minutos cada; 

−−−− Lavagens alternadas em água corrente e destilada; 

−−−− Lavagem com tampão PBS (solução salina tamponada com fosfatos 10mM e pH 

7,4) por cinco minutos; 

−−−− Incubação com o anticorpo primário correspondente, diluído em tampão PBS 

contendo albumina bovina (BSA 1%, Sigma A9647 USA) e azida sódica (NaN3 0,1%) 

por 18 horas a 4º C em câmara úmida; 

−−−− Lavagem em solução de PBS com três trocas de três minutos cada; 

−−−− Incubação com o anticorpo secundário biotinilado-reagente C (biotinylated goat anti-

mouse/rabbit Ig) do Kit streptABC Complex/HRP Duet (mouse/rabbit, DAKO A/S 

K49, Denmark) no título estabelecido (1/600), diluído em PBS, por 30 minutos a 

37ºC; 

−−−− Lavagem em tampão PBS com três trocas de três minutos cada; 

−−−− Incubação com complexo-reagente A (Streptavidin) no título estabelecido (1/600), 

diluído em PBS, por 30 minutos a 37ºC; 

−−−− Lavagem em tampão PBS com trocas de três minutos cada; 

−−−− Incubação com a solução substrato 3,3” tetraidroclorito de diaminobenzidina (DAB) 

60 mg% (Sigma Chemical Company, San Louis, MS, USA); água oxigenada 20 vol. a 

6% (1ml); PBS 100ml por cinco minutos a 37º C ao abrigo da luz; 

−−−− Observação ao microscópio do aparecimento do precipitado castanho-dourado nos 

controles positivos; 

−−−− Lavagens alternadas em água corrente e destilada por três minutos cada. 

−−−− Coloração com hematoxilina de Harris por um minuto; 

−−−− Lavagens alteradas em água corrente e destilada; 
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−−−− Imersão rápida em água amoniacal (hidróxido de amônio 0,5%), e em seguida 

lavagens alternadas em água corrente e destilada; 

−−−− Desidratação em etanol (50%, 80%, 95%, e 100%) por 30 segundos cada; 

−−−− Diafanização em xilol por quatro vezes de 30 segundos cada; 

−−−− Montagem com lamínula em entellan (Merck, USA). 
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E) ANÁLISE UNIVARIADA. 

 

 Variável  Casos (n)  Estimativa da 
Mediana de 

sobrevida (m) 

Valor de p  

Sexo * Masculino 
Feminino 

35 
7 

8 
9 

0,279 

Idade* > 70 anos 
< 70 anos 

24 
18 

8 
9 

0,958 

IMC ** > 35 Kgs-m2 
30-35 kgs-m2 
< 30 kgs-m2 

22 
6 
14 

6 
7 
12 

0,271 

Albumina *  > 3,0 
< 3,0 

31 
10 

14 
5 

0,000 

Bilirrubinas **  <2,0 
2 - 4,0 
> 4,0 

15 
17 
9 

18 
8 
9 

0,163 

CEA* > 20 
<20 

10 
16 

18 
7 

0,007 

Ca 19,9 * > 40 
< 40 

17 
10 

12 
9 

0,007 

Hepatectomia*  Sim 
Não 

23 
19 

12 
4 

0,238 

Radicalidade *  R0 
R1-R2 

20 
22 

36 
4 

0,000 

Linfadenectomia    Sim 
Nao 

27 
15 

19 
19 

0,438 

Perfuração da 
peça 

Sim 
Nao 

19 
23 

8 
54 

0,000 

Ressecção da 
Via Biliar * 

Sim 
Não 

13 
29 

12 
7 

0,685 

Diagnostico 
Incidental 

Sim 
Nao 

34 
8 

34 
15 

0,5 

Transfusão*  Sim 
Não 

31 
11 

8 
18 

0,007 

Localização do 
Tumor * 

Fundo 
Não-Fundo 

29 
13 

36 
7 

0,007 

T (TNM) ** T1 
T2 
T3 
T4 

2 
5 
31 
4 

36 
31 
8 
3 

0,093 

N (TNM) * N - 
N + 

17 
19 

18 
7 

0,001 

Grau Histológico 
* 

1-2 
3 

20 
22 

18 
7 

0,003 

Necrose *  Sim 
Não 

19 
23 

7 
18 

0,004 

ELF * Sim 
Não 

26 
16 

8 
67 

0,000 

IPN * Sim 
Não 

27 
15 

7 
36 

0,002 

IPT * Sim 
Não 

13 
29 

12 
8 

0,200 

P53** 0 
1 
2 
3 

4 
10 
6 
21 

16 
18 
7 
7 

0,423 

E-Caderina**  0 
1 
2 
3 

12 
4 
11 
14 

16 
12 
7 
5 

0,220 

COX-2** 0 
1 
2 
3 

9 
15 
12 
4 

12 
9 
4 
8 

0,289 

EGFR** 0 
1 
2 
3 

19 
9 
7 
4 

18 
14 
4 
3 

0,004 

ELF - Embolização linfático-vascular, IPN- Invasão Peri-Neural, IPT - Inflamação Peri-Tumoral , * duas 
variáveis - Log Rank, ** - mais que duas variáveis -Teste de Breslow. P <0,1 (Univariada). 
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F) TESTE DE SPEARMAN 
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Abstract 

  

 

Aims: To evaluate prognostic factors for survival in cases of gallbladder 

adenocarcinoma. Method: Clinical, laboratory, surgical, anatomopathological and, 

immunohistochemical (tissue expression of the proteins P53, E-cadherin, Cox-2 and 

EGFR) data on a series of 42 resected patients due to gallbladder adenocarcinoma 

from January 1995 to January 2006 were gathered. The sample comprised 7 men and 

35 women. The median age 71 years (range: 35-87 years). The lesion distribution 

according to the TNM-AJCC classification was: T1 (n = 2), T2 (n = 5), T3 (n = 31) and 

T4 (n = 4). Twenty patients underwent curative resection (R0), while 22 had palliative 

surgery (R1-R2). These results were correlated with the final prognosis and with the 

patients’ survival. Uni and multivariate statistical analyses were conducted using the 

PASW statistical software, version 17 (SPSS Inc., 2009) for Windows; p < 0.05 was 

considered to be statistically significant. The survival analysis was performed using 

Kaplan-Meier curves, and the outcome from comparisons between the curves was 

calculated using the log-rank test. Results: The estimated five-year survival was 26%, 

while the median was 8 months. Multivariate analysis identified four independent 

prognostic factors: serum albumin (< 3.0 ng/ml), gallbladder perforation, tumor necrosis 

and tissue overexpression of the protein EGFR. Conclusion: The final prognosis in the 

gallbladder cancer cases was affected by serum albumin, perforation of the surgical 

specimen, tumor necrosis and tissue overexpression of the protein EGFR.  

Descriptors: Bile duct neoplasia, Carcinoma, Biological tumor markers, CD antigens, 

Prognosis. 
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